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Jubileumok esztendeje
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Míg 2015-öt József Attila-emlékévnek, 2016-ot pedig a sikerek esztendejének neveztük, addig 2017 a jubileumoké
volt Ferencvárosban. A városrész tavaly ünnepelte névadásának 225. évfordulóját, 60 esztendeje kezdődött meg a
József Attila-lakótelep építése, 50 éves lett a Pinceszínház és 15. éve működik kerületünkben a 180 esztendeje alapított Nemzeti Színház. Szeptemberben a 180. tanévet kezdték meg a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskolában, 200
esztendeje született kerületünk egykori lakója, Arany János, illetve 80 éve hunyt el Ferencváros leghíresebb szülötte, József Attila. Öt éve alkották meg „A teljesség felé” elnevezésű idősügyi koncepciót, amellyel a IX. kerület tavaly
második alkalommal nyerte el az Idősbarát Önkormányzat címet. A Fradinál is akadtak kerek évfordulók: 70 év után
tavaly újjáalakult a zöld-fehér klub vívószakosztálya, és éppen fél évszázada kapta meg – egyedüli magyarként – a
legjobb európai futballistának járó Aranylabdát Albert Flórián.
Ferencváros december 4-én, a Kerület Napján ünnepelte névadásának 225. jubileumát.
Az 1792-ben trónra lépő I. Ferenc király
akkor engedélyezte, hogy a városrészt róla
nevezzék el Franzstadtnak, azaz Ferencvárosnak. Az ünnepségnek a Nemzeti Színház
adott otthont, a gálaműsort, valamint a díjátadó eseményt a meghívott díszvendégek
mellett több száz ferencvárosi polgár is a
helyszínen tekinthette meg.
A kerület tavaly több eseménnyel is megemlékezett 225. „születésnapjáról”, többek
közt két fotópályázatot is kiírtak „Ferenc-

város fényképeken”, valamint „Ferencváros családi fotóalbuma” címmel. Az eredményhirdetést októberben tartották meg a
házasságkötő teremben, decemberben pedig
a legjobban sikerült pályaművekből kiállítás
nyílt a Helytörténeti Gyűjteményben.
60 esztendeje, 1957 őszén kezdték meg a
Mária Valéria szükségtelep bontását, ezzel
párhuzamosan pedig a József Attila-lakótelep építését. A mintegy húszezer ember
otthonául szolgáló lakónegyed elkészülte
óta nem változott érdemben, ezért az önkormányzat tavaly nyílt tervpályázatot írt
ki annak teljes területrendezési és építészeti
megújítására. A lakótelep arculatát több évtizedre meghatározó, átfogó rehabilitációt
a helyhatóság az ott élők ötleteinek, véle-

ményének figyelembe vételével, úgynevezett közösségi tervezés keretében kívánja
megvalósítani.
Világra szóló siker részese lett 2017-ben
a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola.
Február 27-én, a 89. Oscar-gálán kiderült:
a világ legrangosabb filmes elismerését
legjobb élő szereplős kisfilmek kategóriában Deák Kristóf Mindenki című munkája
nyerte el. Az Oscar-díjas rövidfilmet hazánk
legrégebbi, 180 esztendővel ezelőtt alapított
állami iskolájának kórusa közreműködésével forgatták le. Molnár Mónika, az iskola
énektanára, kórusvezetője Pro Facultate Ferencváros díjban, a kórus pedig Pro Urbe
Ferencváros díjban részesült.

Lázár Balázs
Ötven évvel ezelőtt kezdte meg működését a
Pinceszínház, amely 2017. november 1-jétől
függetlenné vált a Ferencvárosi Művelődési
Központtól, és önállóan – az önkormányzat
anyagi támogatásával –, Ferencváros színházaként folytatja tovább tevékenységét. A
Török Pál utcai teátrum tavaly is számos
premierrel kedveskedett nézőinek, illetve
aktívan részt vett a kerület kulturális életében, ünnepeinek megtartásában. Lázár
Balázs színművész, a Pinceszínház irodalmi referense segített a diákszínjátszóknak
színpadra állítani Arany János Toldi című
művét a Magyar Kultúra Napján, előadást
szerveztek a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján, illetve március 15-én, valamint október 6-án, az 1848–49-es mártírok
tiszteletére. Pódiumbeszélgetést tartottak
a Magyar Költészet Napján, jelen voltak a
Bakáts Feszten, a Színházak Éjszakáján, valamint a reformáció 500. évfordulóján rendezett ünnepi esten. Lázár Balázs továbbá
négyrészes irodalmi sorozatot állította össze
Arany János születésének 200. évfordulóján, valamint ő szerkesztette és rendezte a
kerület 225. születésnapján a Nemzeti Színházban bemutatott nagyszabású múltidéző
előadást is.
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Kitüntetettek

Ferencváros díjazottjai a Kerület Napján

Ferencváros díszpolgára:
Demjén Ferenc „Rózsi” Kossuth-díjas zenész,
dalszerző és szövegíró

Pro Urbe Ferencváros díj:
•
•
•

Szencz Mátyásné, a Kerekerdő Óvoda intézményvezetője
Károli Gáspár Református Egyetem
Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa

Ferencváros Közbiztonságáért díj:
•
•

Borsos Zoltán tűzoltó százados, a IX. kerületi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka
Dr. Sallay Gábor rendőr alezredes, a IX. kerületi rendőrkapitányság vezetőhelyettese

Schmidt Egon-díj:

Sebők Endre, a Polgármesteri Hivatal korábbi környezetvédelmi
referense, a FESZOFE Kft. jelenlegi igazgatója

Ferencváros Magyary Zoltán díja:
Ferencváros József Attila díja:

H. Bagó Ilona, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, a József
Attila Emlékhely Eszmélet című kiállításának rendezője, kurátora

Pro Facultate Ferencváros díj:
•
•
•
•

Badics Ágnes, a Méhecske Óvoda óvodapedagógusa
Jenei Miklós, a Lónyay Utcai Református Gimnázium történelem-francia szakos tanára
Magyarné Willinger Andrea, a Kerekerdő Óvoda intézményvezető-helyettese
Molnár Mónika, a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
énektanára, kórusvezetője

Pro Sanitate Ferencváros díj:
Dr. Király Edit háziorvos

Humanitas Ferencváros díj:

Antalik Tibor, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának (FESZGYI) munkatársa

Ferencváros Sportjáért díj:

id. Pindák László önkéntes labdarúgóedző,
sportszervező

•
•

Illésné dr. Szabó Csilla, a Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoportjának vezetője
Puháné Bándi Ágota, a Hatósági Iroda Általános Hatósági
Csoportjának vezetője

Ferencváros Bárány János díja:
•
•
•
•

Hódos Dezsőné
Rajna Tibor
Erdélyi Sándor (posztumusz)
Tankó Tibor (posztumusz)

Polgármesteri elismerő
oklevelek:

Angyalosi Gyuláné, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének
ferencvárosi vezetője; Antal Árpád, erdélyi testvérvárosunk,
Sepsiszentgyörgy polgármestere; Kerek András, a Ferencvárosi
Művelődési Központ igazgatóhelyettese; Keresztes Kristóf, az
FTC ifjú kajaksprintere; Kisgyörgy Zoltán sepsiszentgyörgyi
író, újságíró, tanár, geográfus; dr. Nyári Andrásné nyugalmazott
fogorvos; Szőke István, a Fradi örökös bajnok labdarúgója; Vas
Mária pedagógus, műkorcsolyaedző; Zila István, a Nagyvárad
téri Református Gyülekezet lelkésze
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Városrehabilitáció
Bő hét esztendő után ért véget a
2008-ban kirobbant világgazdasági válság, amely főként az építőiparra gyakorolt kedvezőtlen
hatást. Ezen időszakban a piaci
szereplők nemhogy nem vásároltak beépíthető telkeket, de a
már előkészített projektjeiket is
leállították, így éveken át szinte
semmilyen magánerős beruházás nem készült Ferencvárosban.
Azonban a konjunktúrának, valamint a magyar kormány gazdaságélénkítő, építésösztönző
és családi otthonteremtést támogató intézkedéseinek hála tavaly sosem
látott lendületet vett a
rehabilitáció. Középső-Ferencváros még
fejlesztés alatt álló akcióterületén szinte nincs
olyan utca, ahol ne zajlana egy-két építkezés.
Kijelenthető: a kerület
iránt megnövekedett
befektetői érdeklődés a
tömbrehabilitáció 2016ban elnyert FIABCI
Prix d’Excellence nagydíjának, az ingatlanfejlesztési „Oscar-díjnak”
is köszönhető.
Ferencvárosban tavaly folytatódott a 2016-ban megkezdett
parkrekonstrukciós projekt is,
a Nehru part és a Ferenc tér után
2017-ben elkészült a Nagyjátszótér felújítása.

Megújult
a Nagyjátszótér
Ferencváros Önkormányzata saját költségvetéséből, 70 millió
forintból három ütemben valósította meg a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér rekonstrukcióját. A korszerűsítés első
két etapjában – sok más mellett
– 416 folyóméteren megépült
a teljes játszóteret körülvevő
kerítés, a park Csengettyű utca
felőli sarkában pedig egy MiniKRESZ-pályát alakítottak ki. A
harmadik ütemben többek közt
680 négyzetméteren viacolor
burkolattal váltották fel a régi,

töredezett, balesetveszélyes
aszfaltburkolatot, 410 négyzetméteren ütéscsillapító gumiburkolatot építettek ki, több,
korábban meglévő játszóeszközt
felújítottak, lefestettek, valamint új játékokat (baba-mama
és madárfészekülésű hintát, illetve libikókát) is telepítettek.
Megerősítették a homokozók
gumiszegélyeit, részlegesen
megmagasították a sportpályák
kerítéseit, felújítottak 20 padot,
és több új tájékoztató táblát is
kihelyeztek. A környezetszebbí-

rencváros Önkormányzata biztosította. A közterület hamarosan
egy szabadtéri, street workout
fitneszparkkal is bővül.
Befejeződtek az egykori Marhavágóhíd előtti „Marhagödör”
elnevezésű közterületen (Soroksári út 58.) található kutyafuttató építési munkálatai. A közel
hatmillió forint összegű felújítás
során kihelyeztek több új kutyajátékot (ugrató, palló, libikóka
és gyűrű), egy esőbeállót, két
padot, három szemetest, illetve
megépült egy új, 146 folyómé-

tés jegyében 400 cserjét ültettek
el, 1200 négyzetméteren pedig
füvesítettek. A Magyar Telekom
felajánlásával két, mozgásukban
korlátozott gyermekek számára
is használható játszóeszközt helyeztek ki októberben a Nagyjátszótéren.

ter hosszú kerítés is, kétszárnyas
zárható kapuval.
Új köztéri alkotást állíttatott
a kerület Lázár Ervin tiszteletére
a Kerekerdő parkban szeptember
30-án. A szoboravatóval párhuzamosan átadták a felújított,
háromülésessé alakított hintát,
továbbá 140 négyzetméteren új
gumiburkolat is létesült a park
területén.
Közvilágítás-fejlesztéssel, útburkolat-átalakítással, akadálymentesítéssel és felfestésekkel
együtt elkészült a Vágóhíd utcai
Kerekerdő Óvoda előtti új gyalogosátkelő kiépítése.

Egyéb közterületi
renoválások
A József Attila-lakótelepen, a
Napfény–Dési Huber utca kereszteződésében lévő parkban
elkészült az Ágaskodó csiga
című faszobor renoválása, valamint megtörtént az alkotás
környezetében lévő 4 db asztal,
8 db pad és 10 db szék felújítása.
Elkészült a MÁV-Aszódi telepi, 2016-ban megújult Madaras
parkban lévő gumiburkolatú futókör kiépítése. A munkálatok
12,8 millió forintos összegét Fe-

Önkormányzati
lakóház-megújítások
Befejezéséhez közeledik a
Tűzoltó u. 33/A számú ház
renovációja, és elkezdődött a
Tűzoltó u. 33/B épület felújítása.
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Intézményi felújítások

Ferencváros Önkormányzata 2017-ben 60 millió forintot
fordított az óvodák, 40 milliót
pedig a bölcsődék felújítására.
Több mint 50 millió forintból
a Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterme készült
el, amely a szomszédos Epres
Óvoda gyermekeinek sportfoglalkozását is lehetővé teszi.
Alapítványi és önkormányzati
támogatással valósulhatott meg
a József Attila-lakótelepi Epres
Óvodában Ferencváros első
Ovi-Sport pályája.
A hatszor tizenkét
méteres, multifunkcionális pálya több
fajta labdajátékra is
alkalmas.
26 millió forintból
újult meg a Ferencvárosi Művelődési
Központ előcsarnoka.
Elkészült a Polgármesteri Hivatal Lenhossék u.
24–28. szám alatti
épületének akadálymentesítése.
Befejeződött a Ferenc tér 1. és a Csengettyű u. 23.
számú háziorvosi rendelő fűtéskorszerűsítése, ugyanez folyamatban van a Drégely u. 19., a
Lónyay u. 46., illetve a Vaskapu
u. 23. szám alatti rendelőknél. A
2016-os tetőszigetelés után tavaly elkészült a Börzsöny utcai
háziorvosi rendelő teljes belső
renoválása, valamint a bejárati
ajtó cseréje.
Megtörtént az Üllői út 69. alatt
működő Család- és Gyermekjóléti Központ fűtésrendszerének
felújítása, és az utcafronti ablakok cseréje, szigetelése.
6-6 millió forint értékben
cseréltek nyílászárókat a Szivárvány Gondozási Központ és
Platán Idősek Klubja, valamint
a Dési Huber István Művelődési
Ház épületén.
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Emlékmű
A szovjet munkatáborok
áldozatainak állítottak emlékművet
A Gulag-Gupvi Emlékév záróeseményeként avatták fel a Ferencvárosi pályaudvar előtt a Málenkij Robot Emlékművet február 26-án.

unokája, Kubatov Gábor, az FTC elnöke, Ferencváros polgármestere és alpolgármesterei, továbbá a Fradi Baráti Kör, valamint a
Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület vezetője is részt vett. Az
önkormányzat támogatásával készült táblát Bácskai János Springer
Miklóssal közösen leleplezte le.

Itt élt „Mátyás király”
Egykori lakóhelyén, az Ifjúmunkás utca 24. számú ház falán helyezte el Ferencváros Önkormányzata Helyey László Jászai Maridíjas színművész emléktábláját május 19-én. Az avatáson részt
vett Helyeyné Kiss Katalin, a színész özvegye, Dörner György, az
Újszínház igazgatója, valamint Mészáros László önkormányzati
képviselő. Helyey Lászlót, aki 34 esztendeig élt a József Attila-lakótelepen, 2012-ben Ferencváros József Attila díjával tüntették ki.

Emléktábla a nemzetközi
hírű akadémikus tiszteletére
Ferencváros Önkormányzata emléktáblát avatott egykori lakóhelyén prof. dr. Hazai György turkológus, orientalista, az MTA
rendes tagja, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
alapító rektora tiszteletére május 25-én. A táblát az akadémikus
unokái leplezték le.

Tíz éve hunyt el Szakácsi Sándor
A monumentális kegyeleti mű Párkányi Raab Péter szobrászművész
és Birkás Gábor építész alkotása, amely az ítélet nélkül a Szovjetunió munkatáboraiba hurcolt több száz ezer honfitársunknak állít
emléket. Az egykori betonbunkert is magába foglaló kompozíció fő
eleme egy korabeli tehervagon, melynek oldalai dombormű formájában változnak át az áldozatok alakjaivá. A bunkerben a Magyar
Nemzeti Múzeum nyitott új állandó kiállítóhelyet november 25-én.

Márványtáblát kapott a Fradi alapítója
Egykori lakhelyén, a Hőgyes Endre utca 11. szám alatt avatták fel
dr. Springer Ferenc, az FTC alapítójának és első elnökének emléktábláját május 10-én. Az eseményen Springer Miklós, a klubalapító

Az évforduló alkalmából Ferencváros Önkormányzata emléktáblát
helyezett el a felejthetetlen hangú Jászai Mari-díjas színművész
lakhelye, a Boráros tér 2. alatti ház falán június 19-én. Az emléktáblát Kemény Ferencné, a művész unokatestvére, Zombory Miklós
alpolgármester és Pozsgai Zsolt drámaíró, rendező leplezte le.

Tábla állít emléket a szobrásznak
Felavatták Dabóczi Mihály szobrászművész Üllői út 59. szám alatt
elhelyezett emléktábláját december 8-án. A székelyföldön született
alkotót a vívók szobrásza – szobrászok vívójaként is emlegetik,
utalva kiemelkedő művészi és sportpályafutására. A táblát Dabóczi
Mihály gyermekei leplezték le.

Szobrot kapott
a nagy mesélő
Szobrot avattak kerületünk díszpolgára, Lázár Ervin Kossuth-díjas író
tiszteletére a Kerekerdő parkban
szeptember 30-án, a IX. Ferencvárosi Mesenapon. Pintér Attila és Kontur András
a Négyszögletű Kerek Erdő
Mesélője című alkotását
Novák Katalin államtitkár,
Bácskai János polgármester
és Lázár Ervin két lánya, Fruzsina és Zsófia leplezte le.
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Kultúra

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar
kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a
Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és
megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi
és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az
utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Hisszük, hogy nemzeti
kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.”
Magyarország Alaptörvényéből vett idézettel kezdődik Ferencváros Kulturális Koncepciója, amelyet a képviselő-testület februárban
fogadott el, és amely meghatározza az elkövetkezendő öt esztendő
fejlesztési irányait, azokat az értékeket, amelyek mentén a kerület
kulturális élete szerveződik és meghatározza a kiemelten kezelendő
célcsoportokat. A koncepció ilyennek tekinti az ifjúságot: tanórán
kívüli foglalkozások szervezésével, művészeti érzékenyítő és nevelő
programok támogatásával, rendhagyó irodalom-, ének-zene, rajz-,
természettudományi, filmesztétikai órák biztosításával célul tűzi ki,
hogy Ferencváros ifjúsági, kulturális központtá váljon.

A rendezvény zárásaként a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
énekkara adta elő az Oscar-díjas Mindenki című filmben hallható kórusművet, a Bodzavirágot, közben pedig a Leövey Klára
Gimnázium diákjai egy hatalmas József Attila-portrét formáztak
élőképként az udvar közepén.
József Attila halálának 80. évfordulóján egy különleges utazásra
invitálta a poéta rajongóit Ferencváros Önkormányzata. A 20. század
egyik legjelentősebb magyar költője Ferencvárosban született 1905.
április 11-én és Balatonszárszón hunyt el 1937. december 3-án.

József Attila-kultusz
A célkitűzések között első helyen szerepel annak elérése, hogy
József Attila és Ferencváros neve erősebben összekapcsolódjon a
köztudatban, illetve hogy minél több felső tagozatos és középiskolás
tanuló jusson el a „magyar költészet betlehemi jászolának” nevezett
emlékhelyre, ezáltal az valódi zarándokhellyé váljon. Ferencváros
2017-ben is egész napos, egyedülállóan gazdag programsorozattal tisztelgett leghíresebb szülötte, illetve a Költészet Napja előtt
április 11-én. Vendégeink voltak Hoppál Péter kultúráért felelős
államtitkár és Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum tavaly
hivatalba lépett igazgatója. Az ünnepségen Bácskai János átadta a
kiállítás kurátorának, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársának,
H. Bagó Ilonának Ferencváros József Attila díját.
A programok között szerepelt a felső tagozatos és középiskolás
diákok számára megrendezett okostelefonos vetélkedő, amely részét képezte annak a pályázati anyagnak, amellyel a József Attila
mobilapplikációs séta a „Best practice eLearning minőségi díj 2017”
pályázaton „Széles körű felhasználhatóság” különdíjat kapott, és
jogosulttá vált az eLearning Fórum Minőségi díj logó használatára.

A születés és halál helyszínét egy egyedi vonatút kötötte össze.
A Versvonaton fellépő művészek: Jordán Tamás, Hobó, a Sebő
Együttes, Posta Victor, Farkas Ádám, a Kávészünet és az Ostinato
zenekar a József Attila által bejárt költői utat elevenítették fel.
Balatonszárszón, a visszaút előtt mindenki szabadon választhatott
a programok közül: megtekinthették a József Attila Emlékházat,
gyertyát gyújthattak a költő első nyughelyénél, a balatonszárszói
művelődési központban pedig meghallgathatták a vonaton fellépő
művészek közös műsorát.

Bakáts Feszt másodszor
A Kulturális Koncepció épít a kerület páratlan adottságaira, hangsúlyozza az együttműködés fontosságát és az önkormányzat koordináló szerepét. Jól példázza ezt a Bakáts Feszt, amelynek fellépői
között helyi, illetve ferencvárosi kötődésű művészeket, művészeti
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ségével ismerjék meg Ferencváros mindennapi életét, fejlődését és
működését, illetve komplex képet kapjanak a városrész történetéről,
értékeiről, intézményeiről és infrastruktúrájáról, valamint a valaha
itt élt hírességekről.
Az első, József Attila ferencvárosi életét bemutató applikáció,
valamint a második, az 1956-os forradalom és szabadságharc ferencvárosi helyszíneire elkalauzoló okostelefon-alkalmazás után
tavaly egy újabb applikációval bővült a paletta. A 225. évfordulóra
elkészült séta Ferencváros épített örökségét mutatja be.

Reformáció 500

csoportokat láthatott, hallhatott a közönség. Az esemény egyik új
helyszínéül szolgáló Kálvin-udvarban Ferencvárosban működő
színházaknak ─ a Nemzeti Színház, a Karaván Színház, a Stúdió
K és természetesen a Pinceszínház produkcióinak ─ tapsolhatott
a publikum. A 2016-os, első fesztiválhoz képest új színfolt volt a
Ráday utcai Nyitott Galéria a helyi képzőművészek és galériák
kiállításaival, és újdonságot jelentettek a Docquartban, valamint
a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben rendezett filmvetítések is. Bővült a gyermekprogramok kínálata, Lázár Ervin Négyszögletű Kerek Erdő című előadása és a díjnyertes Rettentő görög
vitéz mesejáték mellett több gyermekkoncerttel is kedveskedtek a
családoknak. Az önkormányzat által támogatott szerződéses zenekarok közül a Concerto Budapest Rost Andreával adott koncertet,
a MÁV Szimfonikus Zenekar pedig Kodály Zoltán Székelyfonójának különleges előadásával emlékezett a zeneszerző születésének
135., halálának 50. évfordulójára. Az emlékévhez kapcsolódva az
ugyancsak ferencvárosi kötődésű Ars Nova Sacra énekegyüttes
adott hangversenyt Kodály műveiből a Bakáts téri templomban.
Nagy sikerrel szerepelt a fesztiválon a Bakáts téri Ének-Zenei
Általános Iskola kórusa, határontúli testvérvárosaink közül pedig
a felvidéki Királyhelmec mutatkozott be helytörténeti kiállítással
és a Bodrogközi Színjátszók előadásával a Kálvin-udvarban.
Ferencváros legnagyobb rendezvényének célja minél többet megmutatni a kerület kulturális sokszínűségéből, és bár még csak második alkalommal rendezték meg 2017 augusztusában, már egyike
a legismertebb, legkedveltebb és legsikeresebb eseményeknek a
fővárosban.

Ferencváros 225
A városrész születésnapját a több mint félezer látogató befogadására
alkalmas Nemzeti Színházban ünnepelte a kerület. A gála műsorszámai Ferencváros 1792 óta íródó történelmének nagy pillanatait,
illetve alakjait éppúgy megidézték, mint a 225 esztendő során zenében, versben, valamint elbeszélésben megörökített ferencvárosi
életérzést, és természetesen a Fradi történetét. A színes múltidézésben közreműködött Mécs Károly, a Nemzet Művésze; Györgyi
Anna és Nemcsák Károly színművész; a Garabonciás Együttes;
Antal Gábor, Turós Eszter és Turós Enikő zongoraművész; Gazda
Bence hegedűművész; Papp Norbert homokanimátor; az Erdődy
Kamarazenekar, valamint a Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola kórusa is.
A jubileum alkalmából két fotópályázatot is hirdetett az önkormányzat, valamint elkészült a Ferencváros gyerekeknek című könyv,
amelyet Bácskai János polgármester decemberben adott át a diákoknak, és amit a jövőben a kerület minden 3-4. évfolyamos tanulója
kézhez kap. A kötet célja, hogy a gyerekek játékos feladatok segít-

A reformáció félezredik évfordulójára emlékezett a kerület október
30-án a Kálvin téri Református Templomban az „Áldjad lelkem
az Urat” címmel megrendezett zenés-verses irodalmi összeállítással. A reformáció és Ferencváros egybeforr, hiszen itt található a
református negyed, a Ráday utcában a Dunamelléki Református
Egyházkerület Püspöki Hivatala, a Bibliamúzeum, a Károli Gáspár
Református Egyetem Hittudományi Kara, a Ráday Gyűjtemény, és
a Református Zenei Fesztivált szintén a kerületben rendezik meg
minden tavasszal.
Református lelkész volt a 200 esztendeje született Tompa Mihály
költő is, akinek nevét utca őrzi Ferencvárosban, és akiről egy tárlattal egybekötött irodalmi bemutatóval emlékezett meg a kerület
október 6-án a Pinceszínházban.

Arany 200
200 éve született Arany
János, aki két helyen is lakott
Ferencvárosban. A költő tiszteletére négy estből álló irodalmi sorozatot rendezett a Pinceszínház az Arany János
Emlékbizottság támogatásával. A Ferencvárosi Ádámok és Évák iskolaszínházi projekt
részeként a Magyar Kultúra Napján hét kerületi iskola ötvenhat diákja mutatta be nagy
sikerrel Arany János Toldi című remekművét.
A sokszereplős színházi produkciót ezúttal
is Lázár Balázs, a Pinceszínház irodalmi
referense fogta össze. A színházi nevelési program legfontosabb küldetése, hogy
a fiatalok élményszerűen ismerjék meg az
irodalmat. A ferencvárosi tanulók szabadidejüket áldozták az előadás sikeréért, ami
a klasszikus értékek iránti elkötelezettségüket bizonyítja.

Sokszínű kultúra
Minden ferencvárosi kerületrésznek van „saját” rendezvénye: Tavaszünnep a Haller parkban, Családi majális és a Szüreti mulatság
a MÁV-Aszódi telepen, Lakótelepi Mulatság a József Attila-lakótelepen, Nyáresti koncertek, Tavasz-, Nyár-, Ősz- és Karácsonyváró
rendezvények, illetve Játszó-csütörtökök a Ferenc téren, Játszószerdák a Nagyjátszótéren. A Ferencvárosi Mesenapot az elmúlt
évben is a Kerekerdő parkban rendezték meg, ahol az önkormányzat
Lázár Ervin emlékére szobrot állíttatott. Az adventi programsorozat
tavaly három helyszínen: a Bakáts, a Ferenc és a Mária Valéria
téren zajlott.
Nagyrendezvények közül immár hagyomány az Újévi koncert, amelyet 2017-ben az Iparművészeti Múzeumban hallhatott
a közönség.
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Ifjúság
Ferencváros Önkormányzata
2017-ben is kiemelten kezelte
a fiatalok ügyét, a Gyermek és
Ifjúsági Koncepcióban, illetve a
Drogellenes Stratégiában megfogalmazott célok és feladatok
mentén. A programok a fiatalokkal való közvetlen foglalkozás
eredményeként születtek meg,
fő szempont volt a korosztály
igényeire és a civil szervezetek
kezdeményezéseire építkező
közművelődési-kulturális, valamint az egészséges testi-szellemi
fejlődést segítő események megszervezése, illetve a
sportolás beépítése a mindennapokba. A rendezvények
elősegítették az ifjúsági közösségek szerveződését,
megerősödését, a közösségi együttlét élményének és
szerepének megélését. E munkában nagyon fontos funkciót töltött be az önkormányzat által kiemelten támogatott H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér.

Új diákpolgármestert választottak
A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK)
tavaly is folytatta a demokratikus jogok, kötelezettségek megismertetését, gyakorlását a diákközösségek számára, valamint az
ifjúsági programok, rendezvények szervezését. A FEGYIÖK 2017
szeptemberében Bregyán Sárát választotta meg új ifjúsági polgármesternek, Nagy Annát pedig középiskolai alpolgármesternek.

Galériát kaptak a fiatalok
Január 20-án, a Magyar Kultúra Napján szervezett ünnepségsorozat részeként adta át Ferencváros Önkormányzata a Pincegalériát
az ifjúság számára. A Mester utcai intézmény amellett, hogy képzőművészeti kiállítóhelyként havonta más-más iskola tanulói számára biztosít bemutatkozási lehetőséget, egy olyan összművészeti
közösségi térként működik, ahol a fiatalok kurzusokon vehetnek
részt, előadásokat szervezhetnek, kamarakoncerteket hallgathatnak, illetve adhatnak is diáktársaiknak.

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
A Ferencváros Önkormányzata által 2015-ben megnyitott iroda
elsődleges célja a segítségnyújtás a tinédzserek számára a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, kérdéseik megválaszolásában, információs igényeik kielégítésében.
A H52-ben megforduló fiatalok többsége halmozottan hátrányos
helyzetű, rossz családi/anyagi háttérrel rendelkezik, sőt, gyakran
a bűnözés fogalma sem ismeretlen előtte. Ezért lényeges, hogy
az iroda igazi közösségi térként működjön, és hogy bárki a középpontba kerülhessen egy kicsit, hiszen itt mindenki egyformán
fontos. 2017-ben új vezetőt neveztek ki a H52 Ifjúsági Iroda és
Közösségi Tér vezetőjének Bázsa-Mosó László személyében, aki
a már megszokott alapszolgáltatásokon túl több új programmal
és módszerrel igyekezett még vonzóbbá tenni az intézményt.
Ilyen például a szociális cirkusz program, ahol zsonglőrködni
tanulhatnak az ifjak, valamint a Színész Bob által vezetett drámafoglalkozások, a képességfejlesztő workshopok, a gitároktatás,

a kézműves foglakozások, illetve a tanulmányi korrepetálások.
Június 25–30. között először szerveztek „túlélőtábort” kamasz
fiúk számára Borsosberényben, illetve augusztus 21–25. között
családos tábort Abádszalókon, ahová öt hátrányos helyzetű kerületi családot vittek el egy közösségformáló nyaralásra. Utóbbi
projektjüket Új Nemzedék Díjra is nevezték, ami az 56 jelölt közül
végül az előkelő 5. helyen végzett. Tavaly „nemzetközi vizekre”
is kieveztek: júniusban a European Playwork Association (E.P.A.)
nevű szakmai szervezet tartott nemzetközi tréninget Budapesten,
melynek részeként a H52-t is meglátogatta. Az elmúlt évben sikerült továbbá Eurodesk partnerré válni, december végén pedig egy
szlovákiai ifjúsági irodával közösen rendeztek meg egy négynapos
szakmai találkozót Pozsonyban, amelyen hat IX. kerületi fiatal
képviselte Ferencvárost.

Fesztivál a tinédzserek igényei alapján
600 fő részvételével tavaly szeptemberben is megtartották az Ifi
Fesztet az FMK-ban. A FEGYIÖK által szervezett esemény számos programmal fogadta a kerület középiskolásait, összehozva
őket egy jó hangulatú fesztiválon. A rendezvényen fiatal ferencvárosi tehetségek mutatkozhattak be énekkel, tánccal, versmondással.

Diszkó helyett röpi
Dzsembuli címen éjszakai röplabdázást rendezett a FEGYIÖK
márciusban és októberben. A programok sikere bizonyította, hogy
az egészséges életmódot és a biztonságos szórakozást népszerűsítő
lehetőségek alternatívát nyújtanak a fiatalok számára a péntek
esti bulizás helyett.

Gondoskodó diákok
A FEGYIÖK 2017-ben is megszervezte a Jótékonysági húsvéti
játszóházat és a Jótékonysági Mikulás-korcsolyázást. Ferencváros összes iskolájából érkeztek tanulók mindkét rendezvényre,
hogy egy kellemes, szabadidős programmal segítsék a nehéz
körülmények közt élőket. Az adományokat a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona és a Fehér holló utcai bölcsőde hátrányos
helyzetű gyermekeinek ajánlották fel.
A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér adott otthont december 12én a gyógypedagógiai intézmények diákjai számára a FEGYIÖK
által szervezett karácsonyi ünnepségnek.

Segítség a továbbtanulásban
500 fő 8. osztályos iskolás részvételével – ötödik alkalommal –
rendezték meg a Pályaválasztási Börzét október 17-én a Patonyi
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László Sportcsarnokban. 40 köznevelési
intézmény (gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák) és 5 pályaválasztással, pszichológiai tanácsadással
foglalkozó szakmai szervezet jelent meg
az eseményen, melynek célja, hogy a végzős általános iskolások megismerhessék a
továbbtanulási lehetőségeket. Az önkormányzat így kíván segíteni a tanulóknak és
szüleiknek a sikeres pályaválasztási döntés
meghozatalában.

Ne drogozz, inkább dolgozz!
A Feri Feszt Drogprevenciós nap és Diákmunka Börze június 8-án zajlott. A
rendezvény célja, hogy tájékoztassa a
diákokat a droghasználat veszélyeiről,
egyúttal alternatívákat kínáljon fel a nyári
szünidő tartalmas eltöltésére. Ezt többek
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között sportolási lehetőségek bemutatása
és diákmunkabörze segítette. A tavalyi –
immár ötödik – Feri Feszt népszerűségét
bizonyítja, hogy minden eddiginél több
civil szervezet képviseltette magát, a látogatók száma pedig 600 fő volt.

Védekezz!
Az AIDS Elleni Küzdelem Világnapja
rendezvényt december 1-jén tartották. Az
FMK-ban 300 középiskolás vett részt a
programokon, amelyeken civil szervezetek
szolgáltatásai mutatkoztak be (információs
kiadványok, ismertetők, totók, interaktív
játékok, kézműves foglalkozások, anonim
AIDS-szűrés). A színházteremben Simich
Rita, az Országos Tisztiorvosi Hivatal munkatársa tartott előadást az AIDS veszélyeiről, majd az Itt és Most Társulat interaktív

improvizációs színháza adott elő rögtönzött
jeleneteket a társas kapcsolatokról a nézőtéren ülő fiatalok bevonásával.

Bemutatták a tanév programjait
Szeptember 27-én, a Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola és Gimnáziumban tartották meg az Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal
tavalyi ülését. Az eseményen a 2017/2018as tanévben megrendezendő önkormányzati
kulturális, sport-, ifjúsági, prevenciós és
esélyegyenlőségi rendezvényeket, programokat ismertették, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszerről, az induló óvodai-iskolai szociális munkás hálózatról,
illetve az iskolai egészségfejlesztési tervekkel kapcsolatos jövőbeni feladatokról
hangzott el beszámoló.

Összetartozunk
Ferencváros 25 éve ápol testvérvárosi kapcsolatokat a trianoni határokon kívül rekedt, többségében magyarok lakta Királyhelmeccel,
Magyarkanizsával, Beregszásszal és Sepsiszentgyörggyel. Az
önkormányzat 2017-ben immár ötödik alkalommal rendezett
megemlékezést a Nemzeti Összetartozás Napján. A testvérvárosok diákcsoportjai június 2-án, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenctemplomban pünkösdi műsorral mutatkoztak be. A történelmi
Magyarország területéről származó tíz magyar népdalt a ferencvárosi és a külhoni tanulókból álló kórus énekelte el, majd a
Magyar Nyelvért díjak átadása zajlott le. Az ünnepség részeként
Bácskai János Polgármesteri Elismerő
Oklevélben részesítette a sepsiszentgyörgyi Kisgyörgy
Zoltánt a székelyföldi magyar diákok
érdekében végzett
több évtizedes,
lelkiismeretes és
áldozatos munkája
elismeréséül. Végül
– a hagyománynak
megfelelően – Ferencváros polgármestere és a testvérvárosok vezetői közösen locsolták meg a templomkertben
2014-ben elültetett Összetartozás Fáját az otthonról hozott vízzel.
Huszadik alkalommal látta vendégül Ferencváros Önkormányzata testvérvárosainak tanulócsoportjait a balatonlellei ifjúsági
táborban. A diákok egy hetet tölthettek el a kerület üdülőjében,
ahol ferencvárosi fiatalokkal is megismerkedhettek.
A Bakáts Feszten is részt vettek testvérvárosaink; a lecsófőző
bajnokságon több kategóriában is díjat nyertek a határon túli
csapatok. A rendezvényen Királyhelmec – kiemelt vendégként
– egy helytörténeti kiállítással mutatkozott be a Ráday utcai 2B

Galériában. A Kálvin-udvarban pedig a Bodrogközi Színjátszók
amatőr csoportja adta elő Békés Pál A női partőrség szeme láttára
című darabját.
A felvidéki Királyhelmecen, a Bodrogközi Kulturális Fesztiválon
ismét a ferencvárosi Garabonciás Együttes műsora képviselte a
IX. kerületet.
A FERUPE december 6-án tartotta hagyományos Mikulás-napi
ünnepségét, melyre felvidéki testvérvárosunkból, Királyhelmecről
is érkeztek diákok. Ők a ferencvárosi gyerekek által adományozott
ajándékkönyvekkel térhettek haza, amelyekben az ajándékozók
elérhetőséget, üzenetet hagytak. Így
akár a Facebookon
keresztül is felvehetik egymással a
kapcsolatot, új barátságok születhetnek, melyek erősítik
a nemzeti összetartozást.
December 4-én,
Ferencváros Napján
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere erdélyi
testvérvárosunkban
a magyarság érdekében végzett áldozatos és lelkiismeretes munkája elismeréseként Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült. A városvezető december 3-án, a Ferenc téri Karácsonyváró
eseményen üdvözölte a kerületieket, és tolmácsolta Székelyföld
baráti jókívánságait az itt élőknek.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Határtalanul! pályázata támogatásával 2017-ben is több ferencvárosi általános
és középiskola diákcsoportja vehetett részt olyan tanulmányi
kirándulásokon, melyek célpontja határon túli, magyarlakta területekre vezetett.
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Idősügy
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Ferencváros ismét elnyerte
az Idősbarát Önkormányzat Díjat
25 helyszín, 30 együttműködő partner, 40
féle esemény, évente több mint 1000 program, mintegy 20 ezer személyes megjelenés.
Ferencváros a 2013-as évet követően 2017ben immár másodszor nyerte el a rangos
Idősbarát Önkormányzat Díjat „A teljesség
felé” című idősügyi koncepciójával. A városvezetés célja, hogy a kerület nyugdíjasait testi-lelki egészségük megőrzésével,
meglévő képességeik és az élethosszig tartó
tanulás igényének előhívásával aktivizálja,
megakadályozza az elmagányosodást, erősítse a generációk közti együttműködést,
megteremtse az önsegítés, illetve a közösségi szerepvállalás szándékát. A közvetlen
kapcsolattartás a szervezőkkel elősegíti az
idősek szükségleteinek felmérését, ennek
eredményeként egyre nő a rendezvények
ismertsége, népszerűsége. Fontos és más
kerületekkel összehasonlítva egyedülálló
tényező a programok ingyenessége.

Fitten, egészségesen
Kiemelt érdeklődés kísérte a József Attila-lakótelepi Egészségnapot, melyen az
egészségmegőrzésre, az aktív életvitel minél
további fenntartására vonatkozó előadásokon kívül számtalan szűrővizsgálaton és
tanácsadáson vehettek részt az érdeklődők.
A Parajdi Sópince adott otthont a Törődjön
többet egészségével! orvosi, életmód- és
táplálkozási tanácsadó előadássorozatnak,
amelyen a Parkinson-kór, a csontritkulás,
a teljes értékű táplálkozás, az időskori
emésztési zavarok, a fogápolás, a természetes gyógymódok alkalmazása, valamint
a gyógynövények felhasználási lehetőségei
voltak a témák.
A gyógytorna, a vízitorna, a fiatalító tibeti
energiajóga és a meridiántorna foglalkozások folyamatosan telt házasak. Igen kedveltek a természetjáró túrák, továbbá mód van
a nordic walking technika elsajátítására is.
A helytörténeti séták pedig kitűnő lehetőséget nyújtanak azok számára, akik a mozgás
örömét az épített örökségünk megismerésével kívánják összekötni.
Novembertől képzett oktató segítségével
új testedzési formát próbálhatnak ki Fitnesz

60+ néven, a fizikai erőnlét, a szív, a tüdő
és a vérkeringés teljesítőképességének fejlesztésére a Ráday utcai 4% Fitnesz edzőteremben.
A 2017-ben elindított Demencia Kávézó
új, havi rendszerességű program a Ráday
utcai Balázs Café & Bistróban, ahol pszichiáter, szociológus, mentálhigiénés szakember
előadásai, illetve az azokat követő kötetlen
beszélgetések során kaphatnak választ az
érintettek és hozzátartozóik korunk népbetegségével, az időskori demenciával kapcsolatos kérdéseikre.
Az idős emberek irányába mutatott odafigyelés, támogatás készségét a fiatal korosztályban nagyszerűen erősítik a közösen átélt
programok, mint a Hospice Alapítvánnyal
együttműködésben megvalósuló tavaszi
nárciszfutás és az őszi nárciszültetés, vagy
a generációk kooperációján alapuló játékos
szellemi megmérettetés, a 225 éves Ferencvárosról rendezett helytörténeti vetélkedő.
Új rendezvény a „Mesélj nekem, Nagyi!”,
amelyet az adventi időszakban indított útjára az önkormányzat azzal a céllal, hogy
lehetőséget és alkalmat biztosítson minél
több minőségi idő eltöltésére nagyszülők és
unokáik számára mesével, közös énekléssel,
teával, kakaóval, süteménnyel, színészek,
bábosok, zenészek közreműködésével. A
Ráday utcában az igazi meghitt adventi
hangulatról a Batyu Színház, a Babaház,
Kovács Ilona kézműves és a Sir William
Pub gondoskodott.

Kultúra, szellemi feltöltődés

A Mindentudás Akadémiáján Szalay Ádám
televíziós újságíró; Eőry Ajándok, a hagyományos kínai orvoslás hazai meghonosítója;

Endrei Judit egykori szerkesztő-riporter;
Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíró;
Nagy György televíziós műsorvezető és
Baráth György magánnyomozó előadásait
tekinthették meg az érdeklődők.
A Ferencváros templomai program, amely
során a kerület templomainak történetébe
kaphattak betekintést az érdeklődők, szintén
nagy népszerűségnek örvendett.
A Szó és ember sorozatban Topolcsányi
Laura előadóművész, író beszélgetett közismert színművészekkel, és számos szépirodalmi művet is bemutattak.
Horváth Edit Gasztrotörténeti szemináriumán nemzetközi konyhák jellegzetességeiről
hallhattak a megjelentek.
A Mesterségem címere sorozatban a kerületben élő vagy az ide kötődő, szakmájukban
elismert szépkorúak mutatták be hivatásuk,
hobbijuk szépségeit.
Az Idősek és a Zene világnapi programsorozat egyik legkiemelkedőbb eseménye a
Szent Vince-plébániatemplomban október
1-jén a Savaria Barokk Zenekar és az Á la
cARTe kamarakórus közreműködésével
megrendezett ünnepi hangverseny volt.
Közkedvelt a film-, a tánc-, a festő-, a
sakk- és a kisállatbarát klub. Folyamatosak
a többszintű nyelvi, számítógép- és mobileszköz-kezelői tanfolyamok.
A programok az idősek iránti megbecsülésből születtek, és így lesz ez 2018-ban is,
amikor ismét sok új és izgalmas eseménnyel
várják a kedves érdeklődőket. „A teljesség
felé” idősügyi programsorozat rendezvényein felül Ferencváros Önkormányzata a
szociális juttatások kiterjesztésével is támogatja a kerületi szépkorúakat.

A rendezvényekről az érdeklődők folyamatosan értesülhetnek az évente több alkalommal megjelenő, postai úton kézbesített
programnaptárakból, a Ferencváros újságból, az önkormányzat honlapjának eseménynaptárából (www.ferencvaros.hu), illetve a
9.tv „A teljesség felé” című műsorából. Továbbá, igény esetén, a szervezők heti rendszerességű e-mailes tájékoztatást küldenek
az eseményekről. Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várják az idősügy@ferencvaros.hu levelezési címre.
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Nyári tábor sok mozgással
Hátrányos helyzetű tanulók részére szerveztek sporttábort július 31. és augusztus
10. között Kincsesbányán. 40 gyermek és 3
pedagógus vett részt a programon, amelyen
a napi sportolás mellett kézműves foglalkozások, kirándulások színesítették a diákok
szabadságát. A jó hangulatú bentlakásos
nyári tábor különösen a gyerekek rendszeres életvitelhez szoktatása szempontjából
bizonyult hasznosnak.

Extrém tanévkezdés

Ferencváros Önkormányzata 2017-ben tovább-bővítette a már korábban is széles
kerületi szabadidőssport-kínálatot. Első ízben szerveztek Sportpróbáló napot helyi
iskolásoknak, és hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az első Ferencvárosi
Sportgálát. Megalkották továbbá a „Velünk mozog Ferencváros” elnevezésű kerületi
sportkoncepcióhoz tartozó logót, amely mára minden mozgásos programon feltűnik.

Diáksport

A 2017-es évben is folyamatosan zajlottak
a diákolimpiai versenyek a IX. kerületben
található általános és középiskolák számára
öt korcsoportban, tíz sportágban. A bajnokok
továbbléphettek a budapesti fordulókba. Az
önkormányzat szervezésében szeptemberben
Balatonszemesen rendezték meg a XXIII.
Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszást, ahol
testvérvárosi és kerületi diákok együtt sportolhattak három napon át.
Több hétvégén középiskolások töltötték
meg a Vendel Sportcsarnokot, ahol röplabdában, illetve kosárlabdában mérhették össze
tudásukat.
Helyi óvodás és alsó tagozatos iskolás
gyerekek részére két helyszínen, a Nyúldombon, valamint a Ferenc téren szerveztek
Nyuszifutást április 7-én és 20-án.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére rendezett váltófutást az önkormányzat október 25-én. A kerületi iskolák
csapataiban évfolyamonként 1-1 diák képviselte az intézményt. A mezőny a Ferenc
térről indult, majd a Tompa utcai rádiós emlékműnél visszafordulva, a Ferenc téren ért
célba.

Amatőröket díjaztak

Helyi kötődésű olimpiai, világ- és Európabajnok sportlegendák társaságában hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az
első Ferencvárosi Sportgálát február 17-én
az FMK-ban. Az esemény abból a gondolatból született, hogy az élcsapatokon kívül
is értékeljék a kerület sportéletét, -eredményeit, megismerhessék a sportolókat és egy

jó hangulatú rendezvényen díjazzák a legkiválóbbakat. A gálán 15 elismerést osztottak ki diáksport, versenysport, speciális és
parasport, szabadidősport, illetve év edzője
és testnevelője kategóriákban. A díjátadások
között sportbemutatókkal szórakoztatták a
közönséget.

Nőnapi Sportvarázs

Ferencváros Önkormányzata 2017-ben
is megszervezte nőnaphoz kapcsolódó
sporteseményét. Március 4-én a Vendel
Sportcsarnokba várták a mozogni vágyó
hölgyeket, akik a bodyArt-, jóga-, zumba-,
hastáncórák mellett az emeleti kisteremben
funkcionális tréningen, gerinctornán és kondicionáló edzéseken vehettek részt, és akiknek a rendezők virággal is kedveskedtek.

„Megnézheted,
kipróbálhatod, elkezdheted!”

Ez volt a mottója a Haller parkban megrendezett első Sportpróbáló napnak, amelyen
harminc sportág mutatkozott be, és több
mint 400 gyerek és érdeklődő felnőtt vett
részt május 19-én. A helyi szakosztályok,
egyesületek mellett olyan mozgásformákkal is megismerkedhettek, mint a falmászás, az íjászat, a tájékozódási futás vagy a
mediball. Az önkormányzat „Velünk mozdul
Ferencváros” elnevezésű sportkoncepciója
részeként megszervezett sportpróbáló célja a kerületben élő fiatalok egészségének
megőrzése, a mindennapi mozgás beépítése
életükbe. Az eseményen adták át a Ferencváros Sportjáért díjat is, amit id. Pindák László
vehetett át Bácskai János polgármestertől.

Szeptemberben a Nehru parton, a tavaly
felújított park lehetőségeit kihasználva rendezték meg a második Extrém Sportnapot.
A tanítási időben szervezett programra szívesen és nagy számban érkeztek a testnevelési órák idejében a felsős és középiskolások,
így 550 fő felett volt a résztvevők száma.
A kipróbálható mozgásformák közt volt többek között falmászás, kötélegyensúlyozás,
segway-szlalom, rodeóbika, eurobungee,
3D-s karika, trambulin, crossfitt, súlyemelés,
rúdsport, valamint kötélhúzás. Az extrémsport-bulin alkalom nyílt a Guiness-rekorder
Nick Árpáddal is találkozni. A nap záróeseménye a Face Team Akrobatikus Sportszínház kosárlabda-bemutatója volt.

Férfi nap focival

A nemzetközi férfi naphoz kapcsolódóan az
önkormányzat immár harmadik alkalommal
szervezte meg a Sportnap Uraknak elnevezésű eseményt november 18-án. A rendezvényen két kispályás focitornán mérhették
össze tudásukat a jelentkező csapatok.

Testmozgás
az ünnepi készülődésben

A Vendel Sportcsarnokban december 2-án
tartott Mikulás-váró Adventi Sportnap az
esztendő utolsó ingyenes, egész napos rendezvénye volt, mellyel az önkormányzat
a kerületieknek kedveskedett. A sportnapon
ugrálóvárral és csúszdával, mászófallal, buborékfocival szórakoztatták a gyerekeket,
de a vállalkozó kedvűek kipróbálhatták
a küzdősportokat is. Az esemény arcfestést és kézműves foglalkozást is biztosított
a résztvevők számára. Az előre regisztrált,
14 év alatti gyerekek ajándékkal távozhattak
a rendezvényről.

Nyitott tornatermek

Egész évben nagy sikerrel zajlott a Nyitott
tornatermek program, amely egyre több
érdeklődőtt vonz. A kerület három pontján
heti gyakorisággal megvalósuló foglalkozások kellemes hangulatban, térítésmentesen biztosítják a ferencvárosi lakosságnak
a rendszeres sportolás lehetőségét.
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Gondoskodó önkormányzat
Duplájára emelkedett az iskolakezdési támogatás

Ingyenes könyvtárhasználat

Ferencváros Önkormányzata 2017-ben is több alkalommal felülvizsgálta a pénzbeli, illetve természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendeletét. A képviselő-testület döntése értelmében
a 2017/2018-as tanévtől már az alapítványi fenntartású köznevelési
intézmények nappali tagozatos, IX. kerületi lakóhellyel rendelkező
tanulói is részesülhettek a Ferencvárosi Oktatási Támogatásban.

Továbbra is térítésmentes a könyvtár a IX. kerületi lakcímmel rendelkező kismamáknak és nyugdíjasoknak. Az erről szóló hároméves
együttműködési megállapodást Ferencváros Önkormányzata és
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár január 26-án írta alá. A meghosszabbított kooperációban a kerület átvállalja a nyugdíjasok és
kismamák beiratkozási díját, továbbá folytatódik a Könyvet házhoz
program is, amely az otthonukból nehezen kimozdulóknak segít
olvasnivalóhoz jutni.

„Útravaló” jegyescsomag

Duplájára, azaz tanulónként egységesen 6000 forintra növelték a
Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatás összegét, amellyel a kerületben élő, gyermeküket egyedül nevelő szülők, valamint a három
vagy több gyermeket, illetve tartósan beteg gyereket nevelő családok
terheit kívánják enyhíteni.
A képviselő-testület határozata értelmében Ferencváros Önkormányzata – önként vállalt feladatként – a 2017/2018-as tanévben
is heti 4 napon korpás kiflit és poharas tejet, heti 1 nap pedig hűtött
túródesszertet biztosít a rászoruló, általános iskolai diákok részére.

Ferencváros Önkormányzata 2017-ben úgy határozott, hogy egy
ajándékcsomagot nyújt át azon jegyespárok részére, akik a IX.
kerületben jelentik be házasságkötési szándékukat. A döntéshozók
célja ezzel az, hogy kifejezzék a házasság intézményének támogatását, emellett segítséget kívánnak nyújtani a jegyeseknek a házasságra való felkészülésben és az esküvői
előkészületekben. A díszes dobozban
megtalálható a pszichológus, párkapcsolati szakértő házaspár, Baktay
Zelka és Baktay Miklós „Jövőnk
könyve – házasságra hangolva”
című műve; egy esküvői munkafüzet, amely a lagzi szervezéshez nyújt tippeket;
egy jegygyűrűtartó-párna
és egy polgármesteri köszöntő.

Egészség
A 2017-es esztendő során is több térítésmentes prevenciós szűrővizsgálatot (urológiai,
nőgyógyászati, bőrgyógyászati, szív- és
érrendszeri, mozgás-, illetve látószervi)
szerveztek a lakosság részére, melyeket a
FESZ Kft. folytatott le.
Május 6-án rendezték meg az immár hagyományos Családi Sport- és Egészségnapot
az FMK-ban.
Tanácsadásra és kötetlen orvos-beteg eszmecserére is alkalmas ingyenes szájüregi és
bőrrákszűrésen vehettek részt az érdeklődők
május 12-én a Bakáts téri templom előtt, illetve a Csengettyű utcai gyermekrendelőnél.
A FESZ Kft. rendkívül sikeres nyílt egészségnapot tartott október 20-án, amelyen valamennyi szóba jöhető szakmában elérhető
szűrést igénybe lehetett venni, valamint bemutatták a Szakorvosi Rendelő működését,
továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témakörökben felvilágosító előadásokat tartottak. Az egészségnapon mintegy 480

ferencvárosi polgár vett részt.60 év felettiek
részére szerveztek ingyenes egészségnapot
a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban
november 15-én. A rendezvény nagy számú
résztvevője egészségmegőrzéssel kapcsola-

tos prezentációkat hallgathatott meg, valamint különféle szűrővizsgálatokat vehetett
igénybe.
Az óvodások részére 2017-ben is játékos,
szórakoztató foglalkozásokon nyújtottak
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szájhigiénés felvilágosító előadásokat, amelyeken a kicsik elsajátíthatták a fogmosás helyes mozdulatait és hallhattak a fogak
ápolásának fontosságáról.
A helyi óvodák tavaly is tartottak egészségnap rendezvényeket,
melyeken a gyermekek és szüleik játékos vetélkedőkön, foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek az egészséges életmóddal, a
helyes táplálkozással és a testmozgás fontosságával.
A testi és értelmi fogyatékkal élő kerületi lakosok számára tavaly
is rehabilitációs úszást biztosítottak a Lobogó utcai uszodában.
A speciális edzésforma elősegíti a fogyatékkal élők mozgásának
javulását, fizikai kondíciójuk fejlődését.
Ferencváros Önkormányzata múlt évben is 200 millió forinttal

támogatta a FESZ Kft. működését. Ezen felül közel 20 millió forintot fordított a Mester utcai Szakrendelő mammográfiai eszközfejlesztésére.
A kerület egymillió forintos hozzájárulásával korszerű betegbehívó
rendszert szereltek fel a József Attila-lakótelepi Csengettyű utcai
gyermekorvosi rendelőben.
A Semmelweis-napi ünnepségen nyújtották át a szakdolgozói
kamara elismerő okleveleit, valamint a Kossuth Zsuzsanna-emlékérmeket a kerület legelhivatottabb egészségügyi dolgozóinak, és itt
tartották a Pro Sanitate Ferencváros díj átadását is. Az elismerést
2017-ben a 44 esztendeje Ferencvárosban tevékenykedő dr. Király
Edit háziorvos kapta.

Esélyegyenlőség

eseményt a Nemadomfel együttes koncertje zárta. A zenekarban
a szólisták kivétel nélkül sérült
(mozgáskorlátozott, értelmileg
akadályozott és látássérült) művészek.

Önnek is van esélye
felújítani otthonát!

Rangos díjat nyert
a Ferencvárosi Roma
Koncepció
Konferenciával és ünnepélyes
eredményhirdetéssel zárult október 24-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
(TÖOSZ) Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának
2017-es szakasza. A „Közöstöbbszörös” – a településen élő
romák és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai,
tevékenységei címet viselő főkategória első díját Ferencváros
nyerte el 2013-ban megalkotott
Roma Koncepciójával. A program elképzelései közt szerepel
többek között a szegénységben,
társadalmi kirekesztésben élők
arányának mérséklése, a roma és
nem roma népesség közti társadalmi különbségek csökkentése,
a roma nők, valamint a nélkülöző családban élő gyermekek

helyzetének javítása. Az elismerést Oláh Anna, az önkormányzat esélyegyenlőségi referense,
valamint Bácskai János polgármester vette át Schmidt Jenőtől,
a TÖOSZ elnökétől.

Roma önkormányzat
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017-ben is
rengeteg programot, jótékonysági akciót (ruha-, játék- és bútoradomány-osztást), tanulmányi és
családi kirándulást szervezett a
helyi rászorulók részére. Nyáron ingyenes hagyományőrző,
kulturális és tehetséggondozó
tábor tartottak Balatonlellén,
amelyen 70 hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermek
vett részt Ferencváros Önkormányzata anyagi támogatásával. Decemberben fenyőfa- és
szaloncukorosztást, valamint
tradicionális romabált tartottak.
Mikulás-ünnepségükön a kicsik

a Karaván Művészeti Alapítvány
Banyamesék című színdarabját
is megtekinthették, sőt, koncertekkel is szórakoztatták őket.
December 17-én pedig 40 kerületi gyereket vittek el a Pinceszínház Négyszögletű Kerek
Erdő című darabjára.

Szociálpolitikai
Kerekasztal
Az Esélyegyenlőség Ferencvárosban címmel megtartott
rendezvény célja az volt, hogy
segítse a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok, különös
tekintettel a fogyatékkal élő emberek elfogadását. A 80 szakember és 200 tanuló elsőként Vég
Katalin, az értelmi sérülteket
munkavállalásukban és önálló
életvitelükben segítő Salva Vita
Alapítvány ügyvezető igazgatójának előadását hallgathatta
meg, majd a Nem Adom Fel
Alapítvány mutatkozott be. Az

A pályázat célja, hogy javuljanak az önkormányzati bérlakásokban élő családok lakhatási
körülményei. A projekt során a
helyhatóság és a lakosok közös
erőfeszítésének eredményeként
történhet meg az önkormányzati
tulajdonú lakások korszerűsítése. A FESZGYI által koordinált
program 27 családnak nyújtott
segítséget 2017-ben.

„Ferencváros földje”
Ötödik üteménél tart a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató
és Ellátó Nonprofit Kft. Hajléktalan-közfoglalkoztatási Start
Munka Mintaprogramja. Az
előző etapokban a FESZOFE
többek közt üvegházzal,
brikettálóval, virágföldkészítő
és -csomagoló berendezéssel,
aprító- és más munkagépekkel,
illetve haszongépjárművekkel
gyarapodott. December 13-án
pedig egy virágföld-fertőtlenítő eszközt adtak át, amely a
hatályos előírásoknak megfelelően magas hőfokú vízgőz segítségével öli ki a kórokozókat
(baktériumokat, gombákat) a
komposztból. Az ötödik ütemben kapott közel 152 millió
forint állami támogatást az önkormányzat csaknem 7 millió
forint önrésszel egészítette ki.

FERENCVÁROS 2017
Így nem csupán a fertőtlenítő
berendezés megvásárlására, hanem a II. ütemben felépült raktárcsarnok külső burkolatának
kiépítésére, egy címkenyomtató
gép, és egy, a park-, illetve közterület-fenntartásához szükséges
háromszemélyes kishaszon-gépjármű beszerzésére is lehetőség
nyílt. Továbbá lehetővé vált 100
fő nyolcórás foglalkoztatása 12
hónap időtartamban. Az alkalmazottak a munkavégzéshez
teljes öltözetből álló téli, nyári

munka- és védőruházatot kaptak. Az eszközátadó ünnepségen
azt is bejelentették, hogy az önkormányzat hamarosan munkásszállót építhet, amit a FESZOFE
fog üzemeltetni.

Lehetőségek Iskolája
Olyan, a társadalom peremére
szorult felnőttek oktatását vállalja, akik felismerték, hogy
marginális helyzetük hátterében iskolázatlanságuk áll. Az
önkéntes pedagógusok abban
a reményben tanítják a jelent-

Virágföld-fertőtlenítő a FESZOFE telephelyén

Párbeszéd

• Az önkormányzat februárban megalapította a Ferencvárosért
Klubot, melynek célja, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki
a kerületi székhelyű, vagy itt működő cégekkel, vállalkozásokkal,
kulturális és oktatási intézményekkel, illetve hogy a „klubtagok”
jobban megismerhessék egymást. Az első találkozót a Bakáts téri
házasságkötő teremben rendezték meg, a második összejövetelnek
a Zwack Unicum, a harmadiknak pedig a Lurdy Ház adott otthont.
• A ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2017ben öt plenáris ülést, valamint kilenc műhelyfoglalkozást, szakmai kerekasztalt és drogprevenciós előadást szervezett a kerületi
köznevelési intézményekben. A KEF koordinálta a drogszemét
gyűjtését is heti két alkalommal Ferencváros parkjaiban és közterületein. A IX. kerületi KEF március 28-án a józsefvárosi, október
16-án pedig a kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal írt
alá együttműködési megállapodást, amivel erősíteni kívánja a
szomszédos kerületek szervezeteivel ápolt jó szakmai kapcsolatot,
tapasztalatcserét, illetve egymás munkájának segítését. November
13. és 16. között tartották meg a VIII. és a IX. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok első közös rendezvényét: a négynapos,
akkreditált műhelymunkában mindkét városrész pedagógusai (30
fő) részt vettek.
• A 2013-ban alapított Közös Képviselők Klubja tavalyi összejövetelein a jelenlévők mások mellett az illegális hulladéklerakás,
valamint a drogszemét problémájának kezeléséről, a társasházfelújítási, illetve az udvarzöldítő pályázatokról, a szervezeti és
működési szabályzatokról, a lakóépületek energiahatékonyságának
és megújuló energiafelhasználásának növelését célzó hitelekről,
a közösköltség-tartozások behajtási lehetőségeiről, valamint Ferencváros új Településképi Arculati Kézikönyvéről kaphattak
tájékoztatást.

kezőket, hogy munkájukkal beindítanak egy megrekedt szocializációs folyamatot, amely a
társadalmi integráció felé vezet.
A programot Ferencváros Önkormányzata 2014 óta a Jezsuita
renddel közösen valósítja meg.

Roma, nem Roma Nők
Akadémiája
Ferencváros Önkormányzata
rendkívül fontosnak tartja, hogy
a hétköznapi roma hősök példáját minél többen megismerjék: a
romák lássák, hogy aki kitartó
és szorgalmas, eléri célját. A
nem romáknak pedig lényeges,
hogy megismerjék ezeknek az
embereknek az életét, útjukat
a karrierhez, amely számukra
a legtöbbször sokkal rögösebb.
A 2012-ben elindított programsorozat tavalyi vendége Jónás
Tímea Aranypánt-díjas főápoló
volt, akinek élete jól példázza,
hogy a kitartás és a kemény
munka sikerre vezet.
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Cigánypasztoráció
„Ez a hely Budapest egyik
csodája” – ezekkel a szavakkal búcsúzott Székely János
püspök a Kaníziusz Szent Péter-templomtól, mielőtt átvette
szolgálatát mint szombathelyi
megyéspüspök. A szegények, a
kirekesztettek, a befogadás és
a keresztények közötti testvériség helyének nevezte a Gát
utcai templomot, amelynek új
templomigazgatója Michels
Antal tb. kanonok, h. esperes,
plébános lett.

Tüzelővel segítették
a rászorulókat
A FESZOFE Kft. felajánlásából
2017-ben is tíz, a MÁV-Aszódi
telepen élő család kapott ingyenesen egy-egy raklap fabrikettet.
A kerület szociális foglalkoztató
cégének Gubacsi úti telephelyén
készült tüzelőanyagot az érintett családokhoz kiszállították
és kertjükben lepakolták.

• Az oktatási, nevelési intézményekben zajló szociális munkáról
szervezett konferenciát novemberben a FESZGYI, amelyre pedagógusokat, orvosokat, valamint gyermekvédelmi szakembereket
vártak a Ferencvárosi Művelődési Központba.
• Hatodik alkalommal rendezték meg novemberben a Ferencvárosi
Egyházi Kerekasztalt, melyre a kerületben működő összes egyház
és vallási közösség képviselője hivatalos volt. A tanácskozáson az
önkormányzat nevében Bácskai János polgármester köszönte meg
Kerényi Lajos atyának, a Szent Kereszt templom nyugalmazott
plébánosának több mint négy évtizedes Ferencvárosban töltött
szolgálatát.
• A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézete tavaly ötödik alkalommal hirdette meg a hazai felsőoktatás egyik legnagyobb szakmai megmérettetését, az Együttműködve versenyezni! – Országos Városmarketing Versenyt.
A Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatói
Ferencváros Önkormányzatával kooperálva dolgozták ki azt a két
projektet, amelyek a „Smart City – Smart Marketing” téma köré
épültek. Az egyetemisták olyan „smartmegoldásokat” készítettek
a IX. kerület számára, amelyekben azt vizsgálták, hogy a digitális, okos, infokommunikációs technológiai megoldások hogyan
tudják támogatni a városrész online marketingjét, és hogy mindez
miként képes hozzájárulni Ferencváros fejlődéséhez, ismertsége,
elismertsége növeléséhez. A zsűri a Corvinus Egyetem „KK”
elnevezésű csapatának, Tóth Kristófnak és Révész Kingának „1
hónap Ferencváros – avagy a kerület kulturális feltérképezése 30
napban” című smartkoncepcióját, valamint a „DBB” elnevezésű,
Forgács Bálint, Nagy Diána és Trepess Beatrix alkotta csapat „Ferencváros – Sportolunk. Szurkolunk. Szeretünk.” – című munkáját
is a legjobbak közé sorolta.
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Környezetvédelem
Schmidt Egon-díj
Az önkormányzat 2015-ben alapította meg a Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért díjat, mely azon magánszemélynek,
szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely munkásságával Ferencváros környezet- és természetvédelme érdekében
maradandót alkot. Az elismerés 2016-tól már az első kitüntetett
nevét viseli. A Schmidt Egon-díjat tavaly Sebők Endre, a FESZOFE
Kft. ügyvezető igazgatója kapta meg a környezetvédelem területén
végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért.

kéntes mozgalmához – 2017-ben hatodik alkalommal – a IX. kerület
is csatlakozott. Gerséné Varga Ildikó, a Leövey Klára Gimnázium
tanára koordinálásával több csapat tisztította meg Középső-Ferencváros utcáit szeptember 16-án, az érettségi feltételeként előírt
közösségi szolgálat részeként.

Madarat tolláról…
Bácskai János polgármester ötlete alapján Madarak Városa, Ferencváros elnevezéssel indult projekt 2015-ben, amelyhez nyolc óvoda és
hét iskola csatlakozott. Tavaly elsőként madáretetőket, majd -odúkat
helyeztek ki, később a gyerekek madárrajzaiból rendeztek kiállítást,
tavasszal pedig Nyíri Béla önkéntessel kitisztították a madárodúkat.

Autómentes Nap

Az év során a Magyar Madártani Egyesület előadásokat tartott
a részt vevő intézményekben, a sorozatot pedig egy madárismereti
ötpróba zárta. A projekt során Ferencváros Önkormányzata biztosította az etetőket, az eleséget, a kreatív foglalkozások lebonyolítását
és a madárvédelmi programhoz szükséges ismeretanyagot. A madárbarát eseménysorozatot 2017-ben is Gerséné Varga Ildikó, a Leövey
Klára Gimnázium biológia-földrajz tanára szervezete, koordinálta.

Kerületünkben immár hagyományosan a gépkocsi- és buszforgalom
elől lezárt Napfény utcában rendezik meg az Európai Mobilitási
Héthez köthető Autómentes Napot. A környezetvédelemre fogékony
ferencvárosiakat idén is rengeteg program várta a József Attilalakótelepen szeptember 16-án.

Környezetszebbítő pályázatok

Újra a gyalogosok vehették birtokba a Napfény utcát április 22-én.
A Föld Napja eseményei 2017-ben is rengeteg József Attila-lakótelepen élőt csalogattak ki a szabadba, ahol ismét a környezettudatosság
volt a fókuszban.

Az önkormányzat tavaly is meghirdette az Intézményi Zöldprogram, a társasházak számára kiírt Zöld Udvar, valamint a József
Attila-lakótelepen, illetve a MÁV-Aszódi telepen élők virágpalánta
pályázatát. Utóbbin a jelentkezők között hatféle, összesen 12 ezer
tő virágpalántát osztottak ki április 27-én és 28-án. 2017-ben a
pályázók immár második alkalommal a FESZOFE Kft. telephelyén
készülő, 10 kilós zsákokba töltött virágföldet is kaptak ajándékba
a virágpalánták mellé. A támogatás fejében a nyertes pályázóknak
az épületük előtti közterületen a növények szakszerű elültetését és
gondozását kell vállalniuk.

Iskolások tisztították meg a Haller parkot

Virágba borult Ferencváros

220 helyi diák szabadította meg az eldobált hulladékoktól KözépsőFerencváros legnagyobb zöld területét május 17-én. A „Fogadjunk
örökbe egy parkot” elnevezésű projekt a Ferencvárosi Gyermekés Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) egyik önkéntes vállalása,
amelyben arra tett ígéretet, hogy gondját viseli egy kiválasztott
közterületnek, amit évente többször rendbe hoz. A fiatalok választása
azért esett a Haller parkra, mert a H52 Ifjúsági Irodával szemben
található. A tanulók az önkéntes akció során az egész parkot végigfürkészték, és még a legeldugottabb helyekről is összegyűjtötték
a szemetet.

A FESZOFE Kft. dolgozói tavasszal több mint 36 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
nővények döntő többségét a szociális foglalkoztató telephelyén, saját
fóliasátrukban nevelték. A kiültetett palánták mellett a FESZOFE
a közvilágítási oszlopokon 600 tő muskátlit is kihelyezett Ferencváros több részén.

Föld Napja

Ferencvárosban is szedték
A TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyarországért program ismét
a belterületek megtisztítását tűzte ki célul. Hazánk legnagyobb ön-

Veszélyeshulladék-gyűjtés
A helyi lakók 2017-ben is öt alkalommal, három helyszínen adhatták
le térítésmentesen a háztartásukban összegyűlt veszélyes hulladékokat. Ezek során jelentős mennyiségű, a környezetre fokozottan
káros anyag került szakszerű ártalmatlanítást végző lerakóhelyekre.
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SZÍNES VÁROS
Megújult
a Bibliamúzeum
A Bibliamúzeum újranyitásával állított
méltó emléket a reformáció 500. évfordulójának a Dunamelléki Református
Egyházkerület. A január 19-én átadott,
Közép-Európában egyedülálló, legkorszerűbb technikával és értékes műtárgyakkal
felszerelt állandó kiállítás mintegy 300
négyzetméteren mutatja be a Biblia világát a Ráday utca 28. szám alatt.

Birtokba
vették a kutatóházat
A kormány 6,8 milliárd forinttal támogatta
az MTA Humán Tudományok Kutatóháza
felépítését a Vaskapu–Tóth Kálmán utca
sarkán álló telken, az egykori Ferencvárosi Malom helyén. Az energiatakarékos,
környezetbarát, 21,5 ezer négyzetméter
alapterületű épületet – melyben 750 szakember dolgozhat modern körülmények
között – január 17-én mutatták be a nyilvánosságnak.

Elismerés
a Kosztolányi sulinak
Márciustól Minősített Tehetséggondozó
Műhely címmel is büszkélkedhet a Kosztolányi Dezső Általános Iskola, amely eddig már Akkreditált Kiváló Tehetségpont,
az európai tehetségpont-hálózat tagja,
ökoiskola és a Sakkpalota program referenciaintézménye is volt.

Nyugdíjba ment az atya
90 esztendősen, 40 év ferencvárosi papi
szolgálat után augusztusban vonult nyugdíjba Kerényi Lajos atya, aki azonban
a tanítást és a kórházmissziót továbbra
is folytatja kerületünkben. Az Ecseri úti
Szent Kereszt templom plébánosa pappá
szentelésének 65. évfordulóját június 25én ünnepelték, az eseményen Erdő Péter
bíboros, prímás mondott ünnepi homíliát.

50 éves a Csudafa
Nagyszabású ünnepséggel emlékeztek
meg a kerek születésnapról az Óbester
utcai Csudafa Óvodában május 18-án. A
gyerekek produkciói mellett az óvó nénik
is készültek egy énekes-táncos műsorszámmal.

Terepjárót
kaptak a tűzoltók
Ferencváros Önkormányzatának több
mint négymillió forintos támogatásából
szerezte be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Kirendeltsége azt az összkerék-meghajtású Dacia
Duster terepjárót, amelyet ünnepélyes
eseményen adtak át a Vágóhíd utcai
tűzoltóparancsnokságon március 10-én.

Hangszerekkel
gazdagodott a zeneiskola
Csellót, hegedűket, vonókat, gitárokat,
digitális zongorákat, ütős és fúvós hangszereket vásárolt hatmillió forint értékben
az önkormányzat a tavaly Akkreditált Tehetségpont minősítést elnyert Ádám Jenő
Zeneiskola számára. Az ünnepélyes átadót a Tehetség Napja alkalmából szervezett hangversenyen tartották az intézmény
koncerttermében.

Jubilált
a Mesemondó Találkozó
Tizedik alkalommal vehettek részt a kerületi ovisok a hagyományosan a Magyar
Kultúra Napjához kapcsolódó Mesemondó Találkozón a Kerekerdő Óvodában.
A két napon át tartó eseményt tavaly is
kiállítás kísérte, amelyen az elmúlt 10
esztendő fényképeivel emlékeztek meg
a korábbi találkozókon náluk megfordult
vendégekről és mesemondókról, akik közül a legtöbben már iskolások.

Játszótérrel
bővült a gyermekotthon
Az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség szeretetszolgálata egy minden
igénynek megfelelő új játszóteret adott át
április 6-án a Fehérholló utcai FECSKE
Gyermekek Átmeneti Otthonában. Ezzel
az itt élő fiatalok környezetének otthonosabbá tétele volt a cél. A közel hatmillió
forint értékű beruházást a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetsége támogatta.

Szuperkórház
Az Egészséges Budapest Program részeként centrumkórházi szerepet szánnak
az Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézetnek, ezt az
egészségügyért felelős államtitkár jelen-

Fradi-sikerek
szárazon és vízben
Megnyerte a Magyar Kupát a Ferencváros
női kézilabdacsapata: Elek Gábor együttese megszakította a Győri ETO 2005 óta
tartó sorozatát, és 2003 után ismét hazavitte serleget.
Az FTC női labdarúgócsapata tavaly
sorozatban harmadszor lett Magyar Kupa-győztes. Ugyancsak zsinórban harmadszor, összességében pedig huszonharmadszor nyerte meg a Magyar Kupát
a Ferencváros férfi labdarúgócsapata. A
zöld-fehérek nagy küzdelemben, tizenegyesekkel győzték le a Vasast.
Diadalmaskodtak a férfi tőrcsapatbajnokságon a 70 esztendő után tavaly újból
megalakított FTC vívószakosztály versenyzői, akik a döntőben az Újpest együttesét múlták felül.
Tizenkilenc év után ismét nemzetközi
kupa-nyertesek lettek a Fradi pólósai: a
Ferencváros vízilabdacsapata 2017-ben
elhódította az Euro-kupát.
A Ferencváros tavaly nyáron alapított
női vízilabdacsapata megalakulása után
néhány hónappal már el is könyvelhette
első komoly sikerét: a Magyar Kupában
bejutott a legjobb négy közé. A zöld-fehérek a Szentes együttesét győzték le a negyeddöntőben.

Madárbarát ovi
Elnyerte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elismerését, és
Madárbarát Óvoda lett a középső-ferencvárosi Liliom Óvoda. Az intézmény pedagógiai programjában kiemelten szerepel a
környezeti nevelés, valamint a madarakról való gondoskodás.

Hajóval színházba
Április 25-én nyílt meg a Müpa – Nemzeti Színház hajóállomás, így ide került át a
BKK menetrend szerint közlekedő járatainak déli végállomása. A D11-es és a D12es hajójárat korábban Újpesttől a Haller
utcáig, illetve Római-fürdőtől a Boráros
térig közlekedett.
tette be az intézményben tartott sajtótájékoztatón október 10-én. A 21. század valamennyi követelményének megfelelő, 190
ezer négyzetméter területű, 188 milliárd
forintból megépülő komplexumnak 2025ig kell elkészülnie.

