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Robbanásszerű  
fejlődés küszöbén a kerület
Ferencvárosban 2016 a díjak és elismerések, 2017 pedig a jubileumok esztendeje volt, a tavalyi évet viszont bátran 
nevezhetjük kerületünkben a nagyívű tervezés időszakának. Dr. Bácskai János polgármester megerősítette, hogy  
Ferencvárosban fog megvalósulni a legnagyobb fővárosi centrumkórház, néhány éven belül pedig új Duna-híd és egy  
12 ezer diák befogadására alkalmas Diákváros is megépül.

Az elkövetkező években a ZDA-Zoboki Építésziroda tervei alap-
ján valósul meg a Budapest lakosságának negyedét kiszolgáló 
Dél-Pesti Centrumkórház. Az Egyesített Szent István és Szent 
László Kórház jelentős bővítésével átalakuló Nagyvárad téri 
komplexum az Üllői út felől, valamint a közvetlen metrókapcso-
lattal rendelkező aluljáróból is elérhető lesz. 
A Duna-partján két sportlétesítmény is zöld utat kapott: egy eve-
zőspálya és a Kemény Ferenc Atlétikai Stadion terve is elkészült. 
Ferencváros új atlétikai stadionjában rendezik meg 2023-ban a 
világ harmadik legjelentősebb sporteseményét, az atlétikai világ-
bajnokságot. Ferencváros polgármestere hozzátette, hogy 2018 
a felsőoktatási intézmények fejlesztési elképzeléseiről is szólt: a 
Corvinus Egyetem – nagyszabású átalakítási tervei mellett – az 
elkövetkező időszakban kollégiumot és sportuszodát létesít a 
Lónyay utcában, a Károli Gáspár Református Egyetem pedig új 
campusszal költözik be a Lónyay utca–Kinizsi utca sarkán lévő 
egykori központi zálogház műemlék épületébe. A fejlesztésekből 
a Semmelweis Egyetem sem marad ki, hiszen a Tűzoltó utca–Vi-
ola utca sarkán lévő Temesvári-tömb három lakóházának felújítá-
sával tovább bővíti elméleti tömbjét, valamint új gyógyszerkutató 
központot hoz létre  a 10 esztendeje bezárt és eddig kihasználatla-
nul álló Schöpf-Merei Kórház épületében.  

A norvég Snohetta tervezőiroda nyerte el a Duna, a Rákóczi híd, a 
Könyves Kálmán körút, a Soroksári út és a Weiss Manfréd út által 
határolt, mintegy 135 hektáros terület beépítésének átfogó terve-
zésére kiírt pályázatot. A Déli Városkapunak keresztelt beruházás 
során a jelenleg alulhasznosított, barnamezős területen sport- és 
rekreációs létesítmények: többek közt egy atlétikai stadion, eve-
zőspálya és extrémpark, valamint egy több ezer fős egyetemváros 
épül. Emellett rendezik a Duna-part érintett részeit, valamint köz-
lekedési és közmű-infrastruktúrát is kap a terület.
A kerület polgármestere úgy véli, a tavaly napvilágot látott elkép-
zelések alapján Ferencváros az elkövetkező 5–10 esztendőben a 
19. század végéhez hasonló robbanásszerű városfejlesztés előtt 
áll. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség döntése értelmében 2023-
ban Budapest, azon belül is Ferencváros rendezheti meg az at-
létikai világbajnokságot. A Napur Architect építészeti iroda által 
megtervezett Kemény Ferenc Atlétikai Stadion a IX. kerületben, 
a Kvassay-zsilip mellett, a Vituki volt telephelyének telkén épül 
majd fel. Befogadóképessége 15 ezer fő lesz, de akár 55 ezer fősre 
is bővíthető.
A kerület természetesen a saját maga által finanszírozott fejlesztések 
terveit is ismertette az előző esztendőben. Ezek alapján 2019-ben az 
út- és járdafelújítások mellett több helyszínen fejleszti önkormány-
zati forrásból a közvilágítást, korszerűsíti a MÁV lakótelep vízhá-
lózatát. Sajó Ákos a körzet önkormányzati képviselője kiemelte, 
hogy ezzel az elmúlt évtizedek jelentős problémái oldódnak meg 
a térségben. Az Önkormányzat bővíti a Ferenc téri és a Kerekerdő 
parkbeli játszóteret, kutyabarát családi parkká építi át a Tűzliliom 
parkot, továbbfejleszti a József Attila-lakótelepi Nagyjátszóteret, 
megújítja a Tinódi játszóteret és 300 millió forintból rehabilitálja 
a Haller parkot. Továbbá az év első hónapjaiban – az ott lakók be-
vonásával – megkezdődik a József Attila-lakótelep eddig hiányzó 
főterének közösségi tervezése is. 
Az elmúlt esztendőben megtörtént a „kis dzsumbuj” felszámolá-
sa, ez a Vaskapu u. 34, 47, 49, és Tóth Kálmán utca 21. épületeket 
jelentette. A körzet önkormányzati képviselője, Illyés Miklós meg-
erősítette, hogy minden ott lakót sikerült méltó módon elhelyezni.



Ferencváros díszpolgára: 
• Gera Zoltán, az FTC 2018-ban visszavonult 97-szeres vá-

logatott labdarúgója, aki a Fradival három bajnoki, öt Ma-
gyar Kupa- és három Szuperkupa-elsőséget szerzett

Pro Urbe Ferencváros díj:
• Nándori László aranykoszorús cukrászmester, az 1957 óta  

a Ráday utcában működő Nándori Cukrászda vezetője
• Ranyák György, az 1967 óta a Tompa utcában működő 

Ranyák Üvegtechnika tulajdonos-ügyvezetője
• Budapesti Corvinus Egyetem

Ferencváros József Attila díja:
• Bachman Gábor Kossuth- és Balázs Béla-díjas építész, 

dizájner, festő- és szobrászművész, a nemzetközi kortárs 
építészet kiemelkedő alkotója

Pro Facultate Ferencváros díj:
• Beleznay Tamás, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

és Gimnázium igazgatója
• Gyarmatiné Kihercz Piroska, a Méhecske Óvoda óvoda-

pedagógusa
• Kékesi Györgyné, az Ugrifüles Óvoda vezetője
• Török Alfréd, a Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Is-

kola igazgatója

Pro Sanitate Ferencváros díj:
• Dr. Zegnál Mária háziorvos
• Potoczky Jenőné, a Mester utcai Szakrendelő műtős asz-

szisztense

Humanitas Ferencváros díj:
• Dobák-Kiss Tímea, a Ferencvárosi Család- és Gyermekjó-

léti Központ vezetője

Ferencváros Sportjáért díj:
• Dr. Hesz Mihály olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozó

Ferencváros Közbiztonságáért díj:
• Ster Csaba tűzoltó százados 
• Sterl István címzetes rendőr alezredes

Schmidt Egon-díj:
• Gerséné Varga Ildikó, a Leövey Klára Gimnázium bioló-

gia-földrajz szakos tanára, a „Madarak városa, Ferencvá-
ros” program szakmai felelőse

Ferencváros Magyary Zoltán díja:
• Romhányi Ildikó, a Pénzügyi Iroda irodavezető-helyettese
• Dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, a Humánszolgálta-

tási Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának vezetője

Ferencváros Bárány János díja:
• Elekes Géza, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének 

ferencvárosi elnöke

Polgármesteri elismerő oklevelek:
Babják Edit, a Beregszászi Városi Önkormányzat oktatási fő-
osztályvezetője; Balázs Krisztián, a Fradi 16 éves ifjúsági vá-
logatott tornásza; dr. Bartos Barbara, a Ferencvárosi Közterü-
let-felügyelet jogi igazgatóhelyettese; Bálint László kétszeres 
magyar bajnok, KEK-döntős, olimpiai ezüstérmes labdarúgó; 
dr. Dulin Jenő pszichológus, vitorlásversenyző; Fekete Do-
rina, az FTC kajakozója; Illés Klára, az FMK korábbi igaz-
gatója; Kis Bernadette, a VertikaLAND baba-mama klub ala-
pítója; Kokas Ferenc, a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola 
nyugalmazott igazgatója; Léta Sándor, a Bartók Béla Unitárius 
Egyházközség vezetője; Nyíri Béla, a József Attila-lakótelep 
önkéntes madárvédője; Petőné Prekup Dorina, a Polgármesteri 
és Jegyzői Kabinet titkársági csoportvezetője; Rapi István, az 
önkormányzat ifjúsági és drogprevenciós referense. 
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Kitüntetettek
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Önkormányzati épületfelújítások:
• Elkészült az első olyan lakóház- 

renoválás, amelyet Ferencváros Önkor-
mányzata – egyéb források hiányában – 
teljes egészében saját költségvetéséből 
finanszírozott. A Tűzoltó u. 33/A szám 
alatti épület komplex felújítása egymil-
liárd forintba került, az átadás március 
21-én Bácskai János polgármester és az 
önkormányzat képviselőinek jelenlétében 
történt meg. 

• Befejeződött a Tűzoltó u. 33/B szám alatti 
lakóház felújítása is. A műszaki átadás-
átvétel megtörtént, a használatbavételi 
engedély kiadása folyamatban van. Az 
úgynevezett Temesvári-tömb hat épülete 
közül így már három elkészült, a fennma-
radó hármat (Viola u. 37/A és B, Tűzol-
tó u. 33/C) az önkormányzat magánerős 
befektetés útján kívánja rehabilitálni. Az 
ingatlanok értékesítésére vonatkozó pá-
lyázatot a képviselő-testület elbírálta és 
eredményesnek nyilvánította. A nyertessel 
az adásvételi szerződést már megkötötték.

• Megkezdődtek a Balázs Béla u. 13. szám 
alatti lakóépület renoválásának kivitele-
zési munkái is. 

Intézménykorszerűsítések:
• Az önkormányzat közel 30 millió forint 

ráfordítással újította meg a Lobogó utcai 
jégcsarnokot. A munkálatok során kijaví-
tották a pálya kupolarészének elöregedett, 
kilyukadt poliészter-felületét, valamint 
üvegváz erősítésű réteget képeztek a teljes 
belső felületen. Rendbe hozták a leázott 
külső vakolatot, kifestették a belső tereket 
és kicserélték a régi gumitégla aljzatbur-
kolatot. Az átadón Hudák Gábor Fradi-le-

genda mellett Bácskai János polgármester 
is a jégre lépett. 

• Teljes körű energetikai korszerűsítést 
végeztek a József Attila-lakótelepi Ep-
res Óvoda épületén, amely a munkálatok 
során 16 cm kőzetgyapot hőszigetelést 
kapott, az ablaknyílásokba az elérhető 
legmodernebb, háromrétegű, argongázzal 
feltöltött nyílászárók kerültek, az újraszi-
getelt lapos tetőre pedig napelemrendszert 
telepítettek. A 48 millió forint európai 
uniós támogatás mellett Ferencváros 
Önkormányzata 18 millió forinttal já-
rult hozzá az épület megújításához. Az 
átadón Weingartner Balázs fenntartható-
ságért felelős államtitkár kiemelte, hogy 
a kormány elkötelezetten támogatja a 
ferencvárosi projekteket, Zombory Mik-
lós alpolgármester pedig jelezte, hogy az 
Önkormányzat újra pályázik az Ovi-Sport 
programban egy többfunkciós pályára, 
amelyet a Méhecske Óvodában szeretné-
nek megvalósítani. 

• Befejezéséhez közeledik a Mester u. 45. 
szám alatti Szakrendelő épületének ener-
getikai felújítása is, mely során megva-
lósul az ingatlan homlokzatszigetelése, a 
nyílászárók korszerű, műanyag szerkeze-
tekre való cseréje, a lapostető hő- és víz-
szigetelése, valamint egy napelemrendszer 
kiépítése.

• Ferencváros Önkormányzata 15 millió fo-
rintos ráfordítással korszerűsítette a Köz-
raktár utca 24. szám alatti háziorvosi ren-
delőt. A munkálatok folyamán korszerű, 
energiatakarékos lámpatesteket építettek 
be, új bejárati szélfogót, valamint bizton-
sági és irányfény-világítást alakítottak ki. 

Kicserélték a váróterem padlóburkolatát 
és a komplexum elektromos hálózatát, 
majd kifestettek. Megújult a rendelő be-
járati ajtaja is. 

• Az Üllői út 65–67. szám alatti háziorvosi 
rendelőben a homlokzati nyílászárók cse-
réje történt meg.

• A már meglévő mellé egy vadonatúj, 140 
nm-es tornatermet kapott a Kosztolányi 
Dezső Általános Iskola, amelyben nem 
csupán az iskolások, hanem az Epres Óvo-
da lurkói is mozoghatnak. A júniusban 
átadott, közel 50 millió forintos beruházás 
60 százalékban állami, 40 százalékban 
önkormányzati támogatásból létesült.

• Hamarosan tornaszobát alakítanak ki a 
Napfény Óvodában, és megkezdődött az 
intézmény játszóudvarának korszerűsí-
tése is.

• Elkészült a Csicsergő és a Csudafa Óvoda 
játszóudvar-modernizációjának II. üteme.

• 41 millió forintból hajtottak végre felújítá-
sokat a Pöttyös és a Fehérholló Bölcsődé-
ben, a Gyermekek Átmeneti Otthonában 
pedig parketta- és radiátorcserék történtek.

• Az önkormányzat 2016-ban kezdte meg 
a Ferencvárosi Művelődési Központ re-
konstrukcióját. Ekkor kicserélték a nyí-
lászárókat, megújult a korábban gyak-
ran beázó tornatermi tető, megtörtént az 
épület hőszigetelése és külső színezése, a 
főbejárat pedig csendes működésű, deko-
ratív kialakítást kapott. 2017-ben az intéz-
mény aulája szépült meg: a többfunkciós 
központi tér modern, fiatalos és egységes 
stílusú lett. A renovációhoz kapcsolódóan 
az intézmény egy új kiállítótérrel, az Aula 
Galériával is bővült. 2018 nyarán a mun-

A Ferencvárosban három évtizede zajló 
tömbrehabilitáció 2016-ban elnyerte 
a FIABCI Prix d’Excellence nagydíját, 
amit ingatlanfejlesztési „Oscar-díjnak” 
is neveznek. A városmegújítási folya-
mat 2018-ban újabb két rangos elisme-
rést jelentett kerültünk számára: az ön-
kormányzat októberben a Nemzetközi 
Ingatlanfejlesztési Szövetség (FIABCI), 
decemberben pedig a Magyar Urbanisz-
tikai Társaság dicsérő oklevelét kapta 
meg. Eközben továbbra is kitart a 2016 
óta újból tapasztalható megélénkült 
befektetői érdeklődés a IX. kerületben; 
Ferencváros az épülő szállodák, kol-
légiumok, iroda- és lakóházak mellett 
rövidesen teljesen új városrészekkel  
is gyarapszik.

Városrehabilitáció
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kálatok tovább folytatódtak: az oldalfolyo-
só-épületrész megújítása mellett az egyik 
legfontosabb belső rendezvényhelyszín, 
a sakkterem, valamint az épület főbejá-
rat-kerítés része is korszerűsödhetett. Az 
elkövetkező évek feladata a színházterem 
megújítása.

• Teljes körű megújításon és bővítésen 
esett át a Polgármesteri Hivatal József 
Attila-lakótelepen lévő ügyfélszolgálati 
kirendeltsége. A renoválás során LED-
világítással szerelt álmennyezetet építettek 
ki, megújultak és akadálymentessé váltak 
a vizesblokkok, korszerűsítették a fűtési 
rendszert, légkondícionáló berendezést 
alakítottak ki, valamint kényelmes bú-
torokat, új burkolatot és szalagfüggönyt 
kapott a helyiség. A 16 millió forint értékű 
fejlesztésnek hála az ügyintézők mostantól 
ügyfélcentrikusabb félfogadást bonyo-
líthatnak. 

Közterület-felújítások,  
közös zöldek, belső kertek:
• A József Attila-lakótelep 16 helyszínén 

fejeződtek be leromlott állapotú járdák, 
burkolt felületek javítási munkálatai.

• Elkészült a Zombori utcai játszótér ki-
vitelezése.

• Megtörtént a Vajda László park felújítása, 
idén tavasszal pedig a terület füvesítése 

zajlik le.
• Befejeződött a Vágóhíd u. 31–33. szám 

alatti műfüves focipálya építése.
• Megépült a Sobieski u. 30–32. szám mö-

götti közös zöld terület.
• Új kültéri fitneszpark létesült a Vajda 

László téren és a Markusovszky téren.
• Elkészült a Viola u. 27–29. szám mögötti 

közös zöld és mini-KRESZ-pálya kivi-
telezése.

• Megvalósult a Tűzoltó u. 50–56. és az Ül-
lői út 89. szám mögötti közös zöld terület, 
valamint az átjáró kiépítése. 

• Kültéri napvitorlákat helyeztek ki a Csar-
nok téri, a Zombori utcai, a Kerekerdő és 
a Markusovszky parkban lévő játszótéren. 

Befektetői építkezések: 
• Csarnok tér 2.: a szálloda  

hamarosan elkészül
• Erkel u. 18.: megkezdték
• Ráday u. 57.: megkezdték
• Lónyay u. 38.: megkezdték
• Balázs B. u. 16.: elkészült
• Lenhossék u. 11.: megkezdték,  

a kivitelezés utolsó szakasza folyik
• Lenhossék u. 13.: megkezdték,  

befejező munkálatoknál tart
• Lenhossék u. 15.: megkezdték
• Lenhossék u. 30.–Vendel u. 20.:  

megkezdték
• Lenhossék u. 35–37.–Márton u. 32–34.: 

a bontás megkezdve
• Márton u. 3/B: elkészült
• Márton u. 14/A: bontása megtörtént
• Márton u. 14/B: megkezdték,  

szinte elkészült
• Márton u. 33.: elkészült
• Sobieski J. u. 2–4.: bontása megtörtént
• Thaly K. u. 26–30.: megkezdték
• Thaly K. u. 41.: megkezdték
• Tűzoltó u. 49–53.: elkészült
• Viola u. 27–29.: elkészült
• Lónyay u. 26.: a vevő részére  

birtokba lett adva
• Balázs Béla u. 23.: a vevő részére birtokba 

lett adva, megkezdték
• Balázs Béla u. 24–28.: a vevő részére bir-

tokba lett adva, bontása megtörtént
• Vaskapu u. 47–49.: bontása megtörtént
• Vaskapu u. 32–34.: az épületek kiüríté-

sét befejezték, az ingatlan birtokba adása 
egyeztetés alatt

• Gát u. 7.: az épület kiürítését befejezték, 
az ingatlan birtokba adása egyeztetés alatt

• Gát u. 19.: az épület kiürítését befejezték, 
az ingatlan birtokba adása egyeztetés alatt

• Márton u. 37.: az épület kiürítését meg-
kezdték

• Gát u. 34.: az épület kiürítése befejező-
dött, vevő részére átadva

• Márton u. 9.: az épület kiürítése befeje-
ződött, vevő részére átadva

Közbiztonság
Ismét bővült a térfigyelő kamerák száma
Szeptemberi ülésükön a képviselők megszavazták a Ferencvá-
rosi Közterület-felügyelet által üzemeltetett térfelügyeleti kame-
rarendszer bővítését. E szerint a 2018-ban a Mester utca–Tinódi 
utca kereszteződésében kihelyezett három, valamint a Gubacsi 
út–Koppány utca kereszteződésében telepített négy darad fix tér-
figyelő kamera mellett újabb eszközöket helyeznek ki a Mátyás 
utca–Közraktár utca, a Páva utca–Tompa utca, illetve az Angyal 
utca–Boráros tér kereszteződésében. A bővítés decemberben 
megvalósult, ezzel a IX. kerületi térfigyelő kamerák száma 122-re 
emelkedett.

Biztonságban Ferencvárosban 
A képviselő-testület tagjai a márciusi ülésen megtárgyalták és 
elfogadták a IX. kerületi rendőrkapitányság 2017. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót. A dokumentumból kiderült: a ki-
emelten kezelt, közterületen elkövetett bűncselekmények aránya 
35 százalékkal mérséklődött egy esztendő alatt: közel 12 szá-
zalékkal csökkent a súlyos testi sértések, 52,5 százalékkal a 
gépkocsifeltörések, 25,7 százalékkal a lakásbetörések száma, 
lopás, betöréses lopás 63-mal volt kevesebb az előző évhez 
képest, és drasztikusan: 49-ről 12-re esett vissza a rablások 
száma. Ugyanakkor a nyomozások eredményességi mutató-
ja markánsan emelkedett, amellyel Ferencváros az előkelő 

harmadik helyet szerezte meg a 23 fővárosi kerület rangsorában. 
A beszámoló tárgyalásakor Ámán András, a IX. kerület rendőr-
kapitánya közölte: Ferencvárosban az elmúlt 7 esztendőben nem 
történt olyan kevés bűncselekmény, mint 2017-ben. És bár a teljes 
2018-as évre vonatkozó statisztikák még nem állnak rendelkezés-
re, mégis egyértelműen kijelenthető, hogy kerületünkben tavaly 
továbbjavult a közbiztonság. 

Támogatás rendőreinknek
A bűnüldözést és a felderítési munkát szolgálja az a vadonatúj 
Dacia Duster típusú személygépkocsi, amely beszerzéséhez Fe-
rencváros Önkormányzata biztosított hárommillió forintot a IX. 
kerületi rendőrkapitányság számára. A gépjármű indítókulcsát 
Bácskai János polgármester adta át Ámán András kapitányságve-
zetőnek július 6-án.

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy elismerve és honorálva a IX. kerületi kapitányság 
kiváló munkáját, megduplázza a rendőrségnek szánt jutalomkere-

tet. Az így rendelkezésre álló hatmil-
lió forintból tavaly rekordösz-

szegű jutalmat oszthattak ki: 
decemberben az állo-

mány közel két-
harmada, 105 
fő részesült 
anyagi, illetve 
erkölcsi elis-
merésben.
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A hagyományokhoz híven Ferencváros 
Önkormányzata 2018-ban immár ötödik 
alkalommal invitálta a kerület polgárait az 
ingyenes Újévi Koncertre, amelynek ez-
úttal a MÜPA Fesztiválszínháza szolgált 
helyszínül. A MÁV Szimfonikus Zenekart 
Csurgó Tamás vezényelte, közreműködött 
Horti Lilla operaénekes. A ráadást – az elő-
ző évhez hasonlóan – Bácskai János pol-
gármester dirigálta.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
negyedszer rendezték meg a Ferencvárosi 
Ádámok és Évák iskolaszínházi bemutatót. 
Hét oktatási intézmény 77 diákja „Csak 
tiszta forrásból” címmel a honfoglalás-
tól az Árpád-ház kihalásáig tartó időszak 
magyar mondáit, regéit állította színpad-
ra Lázár Balázs, a Pinceszínház irodalmi 
referense irányításával, minden eddiginél 
nagyobb sikerrel.

Ugyancsak a Magyar Kultúra Napjához 
kapcsolódóan szervezték meg a XI. Kerek-
erdei Mesemondó Találkozót a Kerekerdő 
Óvodában, melynek témáját az 1848–49-
es forradalom és szabadságharchoz kap-
csolódó legendák, mesék, történetek adták. 

A Magyar Költészet Napja alkalmából 
Ferencváros Önkormányzata áprilisban 
egyhetes programsorozatot szervezett iro-
dalmi estekkel, pódiumbeszélgetéssel, a 
gyerekek számára Költészet napi Cimbora-
játszóházzal és „József Attila Kicsiknek” 
interaktív minikoncerttel. A Versmaraton 
kísérőprogramjaként másodszor rendez-
ték meg a Költők Futását a Ferenc téren, 
tavaly is a Dési Huber Művelődési Ház 
adott otthont a József Attila Vers-Dal 

Fesztiválnak, hatodjára tartottak József 
Attila Versfesztivált, ötödször írták ki a 
József Attila mindenkinNET című online 
videopályázatot, és első alkalommal jár-
ták „versfutár” diákok Ferencváros utcáit 
és tereit a József Attila – verset minden-
kinek! program részeként. A Ráday utca 
vendéglátósai Költészet napi menüvel 
készültek, 11-én délután pedig a Köl-
tészet Napja versillusztrációs pályázat 
kiállításmegnyitója és eredményhirdetése 
zajlott le. A Gát utca 3. szám alatt tartott 
megemlékezésen Iain Lindsay brit nagy-
követ mondott köszöntőt és szavalt el két 
versszakot József Attila Ódájából, ter-
mészetesen magyarul. Ő adta át a díjakat 
azoknak a ferencvárosi tanulóknak is, akik 
a legjobban szerepeltek a „József Attila 
Ferencvárosban” okostelefonos séta új, 
angolnyelvű verziójára rendezett verse-
nyen. Az ünnepség végén 300 ferencvárosi 
diák Sebő Ferenccel közösen énekelte el 
József Attila: Rejtelmek című versének 
megzenésített változatát. Az erről készült 
felvétel megtekinthető a legnépszerűbb 
videomegosztón. A rendezvénysorozatot 
nagy sikerű gálaműsor zárta a díjazottak, 
a Sebő együttes és a Bartók Táncegyüttes 
közreműködésével.

Az április 11-i rendezvényeken – a 2017-
ben, a költő halálának 80. évfordulóján 
Versvonattal tett látogatást viszonozva – 
kerületünk vendége volt Balatonszárszó 
küldöttsége. A kapcsolatfelvétel nyitánya 
lett egy olyan együttműködésnek, amely 
valamennyi, a költő emlékét őrző és ápo-
ló emlékhelyet – Ferencváros, Öcsöd, 

Szabadszállás, Makó, Balatonszárszó – 
összeköt, és amelynek köszönhetően egy 
országos program indulhat a költő szüle-
tésének 115. évfordulóján. Ez pedig újabb 
állomása lehet annak a missziónak, ame-
lyet Ferencváros Önkormányzata a József 
Attila-kultusz építésében vállal erősítette 
meg Kállay Gáborné alpolgármester.

Óriási sikerrel zajlott augusztus 23–26. 
között a harmadik Bakáts Feszt, amelyen 
szinte valamennyi művészeti ág (zene, 
színház, tánc, képző- és iparművészet, 
fotó, film) képviseltette magát. A temp-
lom felújítása miatt a névadó Bakáts tér 
tavaly nem tudott helyszínéül szolgálni a 
fesztivál eseményeinek, így a közel száz 
programnak az Erkel utca–Ráday utca 
kereszteződésében, a Rombusz Teraszon 
és a Kálvin-udvarban felállított színpad, 
a Dunamelléki Református Egyházkerület 
székházának díszterme, a Hőgyes Endre 
utcai Unitárus templom és a Páva utcai 
Holokauszt Emlékközpont adott otthont. 
A fesztivál egy-egy napján a tánc, a zene 
és a családi programok voltak főszerepben: 
MOZDUL A Tér, zenÉL AZ UTCA, GYE-
RE Ki címmel. A színházi előadásokat a 
Kálvin-udvarban a Ferencvárosi Pince-
színház, a Nemzeti Színház és a Stúdió K 
közreműködésével tartották meg. A szín-
padokon zajló zenés, táncos produkciókat 
humoristák, akrobaták, performanszok, 
flashmobok, táncház egészítették ki, így 
téve pezsgővé a Ráday utcát, amely a helyi 
éttermek, illetve kávézók jóvoltából „Bor-
utcává” is vált a rendezvény idejére. 

Kultúra
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A képzőművészet is kísérője volt a Bakáts 
Fesztnek: a 2B Galériában testvérváro-
sunkból, Királyhelmecről érkezett tárlat, 
a Török Pál utca pedig Nyitott Galériává 
alakult, ahol ferencvárosi képzőművészek 
és kiállítóterek mutatták be alkotásaikat. 
Tradíció, hogy a fesztiválon Ferencváros 
egyik határon túli testvérvárosa is bemutat-
kozik: idén Magyarkanizsa volt a díszven-
dég, amely egy helytörténei fotókiállítással 
és egy ifjúsági harmonika-zenekarral kép-
viseltette magát.

Az esemény zárónapja a Családok Éve 
jegyében telt: a gyerekeket többek között 
Palya Bea, Farkasházy Réka és a Tintanyúl 
zenekar koncertje, az Aranyszamár Szín-
ház babaszínháza és a Turay Ida Színház 
táncos mesejátéka szórakoztatta. Játszó-
utcává változott a Török Pál utca, 
de népszerű volt a MÁV Szimfoni-
kus Zenekar Kamaraegyüttesének 
Kacor király és A három kismalac 
című zenés mesejátéka is. 

Mindent József Attiláról cím-
mel rendezték meg a Múzeumok 
Éjszakája 2018. évi eseményeit 
Ferencvárosban. Volt költőpár-
baj, helytörténeti séta és koncert, 
a József Attila Emlékhelyen pedig 
Jordán Tamás és Vecsei H. Miklós 
idézte meg a költő szellemét.
Ebben az esztendőben is nagy si-
kerrel zajlottak a ferencvárosi ke-
rületrészek hagyományos „saját” 
rendezvényei a Haller parkban, 
a MÁV-Aszódi telepen, a Ferenc téren, a 
Kerekerdő parkban és József Attila-lakóte-
lepen, így erősítve az itt élőkben a lokál-
patriotizmust, az együvé tartozás érzését, 
és segítve a helyi közösségek szerveződé-
sét, működését. 

November 1-jétől Ferencvárosi Pince-
színház néven, az önkormányzat anyagi 
támogatásával, ám független intézmény-
ként folytatja tevékenységét a Török Pál 
utcai teátrum. Soós Péter direktor – akit 
a képviselő-testület márciusban újabb öt 
esztendőre bízott meg a vezetői feladatok 
ellátásával – szerint az önállóság azért is 
fontos, mert így esélyük nyílik arra, hogy 
a normatív támogatású, kiemelt színházak 
közé kerülhessenek.

Az év elején mutatták be a IX. kerület-
ben élő drámaíró, Hamvai Kornél mára 
klasszikusnak számító darabját, a Márton 
partjelző fázik című szatírát, amit mind-
össze kétszer láthatott a közönség, ugyanis 
azt kegyeleti okból – a főszereplő, Tóth 
Zoltán halála miatt – jelenleg nem játsszák.

A következő premier egy Háy János-da-
rab volt: A Herner Ferike faterja címmel 

egy újabb szatíra, melynek érdekessége, 
hogy rendezője a másik műsoron lévő 
Háy-darab (Gézagyerek) egyik főszereplő-
je, Börcsök Enikő, akinek ez a debütálása 
rendezőként.

Ősszel mutatták be Per Olof Enquist:  
A tribádok éjszakája című, ’70-es évek-
ben íródott, a maga korában nagy botrányt 
kavart művét Györgyi Anna, Kaszás Ger-
gő, Juhász Réka és Gömöri András Máté 
szereplésével, Kiss Csaba rendezésében.  
Utóbbi két előadást a POSZT-ra is nevez-
ték, most pedig izgalommal várják, hogy 
sikerül-e valamelyik darabnak bekerülnie 
a versenyprogramba.

A tavalyi utolsó bemutatót, Georges 
Feydeau: Őnagysága megboldogult című 
komédiáját a főszereplő, Csákányi Eszter 

betegsége miatt eddig nem tudták szín-
padra állítani, de bíznak benne, hogy 2019 
első negyedében megtarthatják a premiert. 

A Pinceszínház, amely 2015 óta évről 
évre 10–12 százalékkal tudta növelni néző-
inek számát, ezzel együtt jegyárbevételét 
is, fontos közművelődési feladatokat is 
vállal Ferencvárosban, például a maga 
színházi tapasztalatait, eszközeit felhasz-
nálva, valamilyen formában mindig részt 
vesz a jeles napok helyi ünnepségein.

Varga Barbara személyében 2018-ban új 
igazgató kezdte meg munkáját a Dési Hu-
ber István Művelődési Ház élén. A József 
Attila-lakótelepi közművelődési intéz-
mény fókuszában tavaly – összhangban a 
Családok Éve törekvéseivel – gyermek- és 
családi programok szerepeltek.

Februártól indult útjára a Meserengeteg  
elnevezésű sorozat, amely havonta egy 
bábszínházi vagy élő szereplős előadást, 
gyermekkoncertet kínált az itt lakó óvodá-
soknak, kisiskolásoknak és szüleiknek. 

A Babaszínház márciustól negyedévente 
nyújtott újszerű szórakozást a 1,5–3 esz-
tendős kisgyermekeknek. 

A Bartók Táncegyüttessel együttműködve 
októbertől ovis néptáncoktatás indult, 
illetve a havonta megrendezett családi 
táncházzal kívánták a néphagyományokat 
átörökíteni, bemutatni. 

A nagyrendezvények sorában a vakáció 
első napján megrendezett Családi Nap 
jelentett újdonságot, melynek helyszíne a 
közkedvelt Nagyjátszótér volt.

A József Attila-lakótelepi Közösségi 
Házban 2018-tól havi gyakorisággal je-
lentkezett az itt élőknek csereberélési és 
árusítási lehetőséget nyújtó Garázsvásár, 
továbbá áprilistól az intézményben kapott 
helyet próbáival és bemutató előadásival 
az Új Nemzeti Kamara Színház társulata.

A fennállásának 60. évfordulóját tavaly 
ünneplő Bartók Táncegyüttes a Ferenc-

városi Művelődési Központot 
választotta működési centru-
maként, így kerületünk is ré-
szesévé válhat annak a szép 
küldetésnek, amelyet vállal-
tak. Meghatározó szerepük 
van abban, hogy a hihetetlenül 
gazdag magyar néptáncmű-
vészet az egyetemes kultúra 
részeként él tovább. Az együt-
test alapító Timár Sándor egy 
olyan alkotóműhelyt hozott 
létre, amelyben több generá-
ció ismerkedhetett meg táncos 
anyanyelvünkkel, és válhatott 
életük szerves részévé a népi 
kultúra. A nagy múltú Bartók 

Táncegyüttes újabb színfolt Ferencváros 
sokszínű kulturális életének palettáján.

Ferencvárosi diákok a Magyar Kultúra Napján

Új programok, amelyekkel  
hagyományt kívánnak teremteni
A Ferencvárosi Művelődési Központ 
2018-ban csatlakozott a Kultúrházak 
Éjjel-Nappal programsorozathoz, és 
azonnal egy jelentős eredményt köny-
velhetett el, hiszen a „Fess meg egy tég-
lát!” eseményével bekerült az ország 12 
legjobbja közé. 

Február 7-én a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület Székházának díszter-
mében rendezték meg az I. Ferencvá-
rosi Szakrális Kórustalálkozót, amely 
hat IX. kerületi egyházi kórus részvé-
telével zajlott. A nagy sikerű hangver-
senyt Böszörményi Gergely szervezte, 
aki tavaly 15. alkalommal rendezte meg 
a Református Zenei Fesztivált a IX. ke-
rületben. Mindkét esemény Ferencvá-
ros Önkormányzatának támogatásával 
valósulhatott meg. 
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Közösségi terek 
Az Új Nemzedék Központ programjában 
olvasható: „A fiataloknak szükségük van 
olyan közösségi terekre, amelyek célzottan 
nekik szólnak, ahol otthonosan, fogyasztá-
si kényszer nélkül is jól érezhetik magu-
kat, miközben fejleszthetik képességeiket, 
kipróbálhatják magukat, és egy közösség 
aktív tagjaivá is válhatnak.”  

Az Új Nemzedék Díj több éve azoknak 
a közösségeknek, csoportoknak, szerveze-
teknek az elismerését jelenti, amelyek pél-
daértékű kezdeményezésükkel önzetlenül 
cselekedve hajlandók tenni szűkebb vagy 
tágabb környezetükért. A kitüntetést 2018-
ban a Ferencváros Önkormányzata által 
működtetett H52 Ifjúsági Iroda és Közös-
ségi Tér „Nyár52” projektje nyerte el. Az 
iroda munkatársai önkéntesen, kitágítva a 
klubhelyiség határait, a nyári szünidő min-
den egyes napjára olyan különleges prog-
ramokat szerveztek, amelyek illeszkedtek 
az időszak hangulatához. Az önkormány-
zat tavaly is kiemelten támogatta a H52 
működését, az intézmény új foglalkoztató 
térrel bővült. 

A 2015 óta működő H52 csupán egyike 
azoknak az ifjúsági tereknek, amelyeknek 
száma az elmúlt három esztendőben meg-
háromszorozódott a kerületben. A megújult 
Ferencvárosi Tanoda, az Átkelő Galéria 
és Művészeti Befogadó Tér mellett az 
Adna Café szintén 2015 óta nyújt bizton-
ságos kikapcsolódást a fiatalok számára.  

A Mester Galéria és Közösségi Tér 
2017 óta funkcionál mint képző- és ipar-
művészeti kiállítótér, 2018-tól pedig olyan 
szabadidős programokat kínál a diákok 
számára, amelyek fejlesztik a kreativitást 

és segítik a szabadidő hasznos eltöltését, 
illetve közösségépítő szerepet is betölt, sőt, 
az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére 
is lehetőséget biztosít.

Tavaly újabb két ifjúsági tér kezdte meg 
működését Ferencvárosban. A KONKÁV 
Közösségi Tér és Prevenciós Műhely egy 
olyan speciálisan kiépített, öt szobából álló 
drogprevenciós tárlatot foglal magába, 
ahol nagyjából másfél órát tölthetnek el a 
tanulók pszichológus, addiktológus és szo-
ciális munkás vezetésével. A május 7-étől 
látogatható, Balázs Béla utcai közösségi 
tér nem egy kötelező iskolai program vagy 
egy érdektelen múzeum akar lenni, hanem 
egy klub, amely hétköznap délutánonként 
szabadidős programokkal, képzésekkel, ta-
nácsadással várja a 12–20 éves fiatalokat. 
A két funkció kiválóan kiegészíti egymást, 
ezért a KONKÁV máris nagyon népszerű 
a tinédzserek körében.   

Az év végén kezdte meg működését Bel-
ső-Ferencvárosban a kerület hetedik ifjú-
sági tere, az Itt és Most Közösségi Tér, 
amely mint színházi és kulturális találko-
zóhely elsősorban az improvizációban rej-
lő személyiség- és közösségépítő lehetősé-
geket szándékozik kihasználni.

Ifjúsági önkormányzat
A kerületi köznevelési intézmények ta-
nulói októberben megválasztották a IV. 
Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzat (FEGYIÖK) 47 képviselőjét, va-
lamint Ferencváros új diákpolgármesterét, 
Magos Bencét és alpolgármestereit, Veres 
Bánkot és Csepeli Pétert. A FEGYIÖK ta-
valy is megrendezte hagyományos esemé-
nyeit: Dzsembuli – éjszakai röplabdázás, 
szemétszedés a Haller parkban, IFI FESZT 

és Extrém Sportnap, jótékonysági Miku-
lás-korcsolyázás, gyógypedagógiai intéz-
mények tanulóinak karácsonyi ünnepsége.

Fiatalokat érintő rendezvények
• Vállalkozásbarát Ferencváros fiatalok-

nak: a Görgényi Máté önkormányzati 
képviselő kezdeményezésére elindult 
komplex vállalkozásfejlesztést ösztönző 
projekt részeként 300 diák részvételével 
rendeztek konferenciát 2018 tavaszán. 
A jelenlévők jogi, könyvelői és banki 
előadásokat hallgattak meg, majd szek-
cióüléseken vettek részt, ahol hasznos 
tanácsokat kaptak jövőbeni vállalkozá-
saik elindításához. 

• FERI FESZT: A tanév végi rendezvény 
célja az volt, hogy tájékoztassa a tanu-
lókat a droghasználat veszélyeiről, egy-
úttal alternatívákat kínáljon fel a nyári 
szünidő tartalmas eltöltésére. Ezt többek 
közt sportolási lehetőségek ismertetése 
és diákmunkabörze segítette.

• Pályaválasztási Börze: A Patonyi László 
Sportcsarnokban októberben megrende-
zett VI. Pályaválasztási Börzén hétszáz 
8. osztályos diák vett részt, akik a Bel-
ső-Pesti Tankerületi Központ intézmé-
nyeiből érkeztek. 

• Küzdelem az AIDS ellen: 300 közép-
iskolás diák vett részt az AIDS Ellenes 
Küzdelem Világnapja alkalmából tar-
tott rendezvényen november 30-án az 
FMK-ban. A színházteremben Simich 
Rita, az Országos Tisztiorvosi Hivatal 
munkatársa tartott előadást az AIDS ve-
szélyeiről, majd az Itt és Most Társulat 
a nézőtéren ülők bevonásával adott elő 
rögtönzött jeleneteket a fiatalok társas 
kapcsolatairól.

Ifjúság



OTTHON, VÁROS: FERENCVÁROS9
Együttműködés, támogatás
Az Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal a meg-
változott köznevelési környezetben is biz-
tosítja a kerületben található összes iskola 
és az önkormányzat folyamatos szakmai 
együttműködését.

Önkormányzati pályázati támogatásból 
valósultak meg 2018-ban is olyan kulturá-
lis programok a kerületi iskolákban, mint 
a Filharmónia Magyarország ifjúsági kon-
certsorozata, a Moltopera Társulat opera-
népszerűsítő előadásai, rendhagyó iroda-
lomórák vagy opera-keresztmetszetek a 
Magyar Állami Operaház művészeinek 
közreműködésével.

Ferencváros Önkormányzata tavaly is 
szakmai és anyagi támogatással igyekezett 
színvonalasabbá tenni a gyermekek sport-
tevékenységét, így jöhetett létre többek 
között a több évtizedes hagyománnyal ren-
delkező Ferencvárosi Diákolimpiai Ráját-
szás, számtalan nyári sporttábor, a Sport-
próbáló vagy az Extrém Sportnap.

2018-ban 11 intézmény tanulói számára 
biztosított ingyenes elhelyezést az önkor-
mányzat a balatonlellei nyári táborában, 9 
iskola diákjai pedig Kincsesbányán nyaral-
hattak, ahol egész évben teljesen díjmentes 
az erdei tábor a Ferencvárosban tanulók 
számára. A korábbi esztendőkhöz hasonló-

an tavaly is két helyszínen volt lehetőség 
napközis táborban való részvételre. Emel-
lett nyolc, különböző civil szervezetek, 
egyházak által szervezett, az önkormány-
zat által támogatott táborban nyaralhattak 
a kerületi gyerekek. 

Tavaly is folytatódott a hagyomány, hogy 
nemzeti ünnepeinket a ferencvárosi diá-
kokkal együtt, az ő közreműködésükkel 
ünnepli a kerület. Az 1848–1849-es forra-
dalom és szabadságharc 170. évfordulóján 
a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Isko-
la, az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulóján pedig a Molnár Ferenc 
Kéttannyelvű Általános Iskola tanulóival 
közösen zajlottak az ünnepségek.

Továbbfolytatódott a Corvinus Egyetem-
mel 2016-ban indult együttműködés is.  
A kulturális koncepció és a „Smart City” 
városmarketing projekt után 2018-ban 
a marketingtervezés tantárgy részeként 
újabb közös munka zajlott a Gazdálkodás-
tudományi Kar Marketing és Média Intézet 
Turizmus Tanszékével, amelyben a hall-
gatók valós marketingtervezési feladatot 
kaptak. Egy olyan ifjúsági programsorozat 
megtervezése volt a cél, amely szabadtéri 
helyszíneken szervezett rendezvényeken 
keresztül épít ferencvárosi kötődésű kö-
zösséget. 

Gondoskodás
Ferencváros Önkormányzata a kerületben 
élő valamennyi gyermek és fiatal életkö-
rülményeinek javításáért felelősséget érez, 
ennek megfelelően gondoskodik róluk, 
alapul véve a területet érintő törvényi elő-
írásokat és a helyi szabályzókat, rendele-
teket.

A gyermek születésétől kezdve számos 
– önkormányzati rendeletben meghatáro-
zott – módon segíti az érintett korosztályt: 
születési és életkezdési támogatás, ingye-
nes védőoltások, a 2017/18-as tanévtől 
duplájára emelt iskolakezdési támogatás, 
10–12. évfolyamig ingyenes tankönyv, 
taneszközcsomag általános iskolásoknak, 
jogosítvány, nyelvvizsga megszerzésének 
támogatása, ingyenes HPV-oltás, tízórai 
(iskolatej, kifli, Túró Rudi) biztosítása, 
iskolai étkezési támogatás, az étkezési díj 
jelentős részének átvállalása, térítésmen-
tes úszás- és korcsolyaoktatás, ingyenes 
állatkerti belépő, iskolák kulturális, sport-, 
szakmai és közösségi munkájának, prog-
ramjainak támogatása, szponzorálása. Az 
önkormányzat által létrehozott és működ-
tetett „deák” Közalapítvány a kerületi hát-
rányos helyzetű tehetséges diákokat segíti 
nyelvi, zenei, tanulmányi és sportösztön-
díjjal.

Családok Éve 
Magyarország Kormánya a 2018-as esztendőt a Családok Évének 
nyilvánította. A kezdeményezéshez Ferencváros Önkormányzata 
is csatlakozott, ennek keretében szervezte meg programsorozatát 
a ferencvárosi családoknak.

A Cimbora Játszóház, a Höcögő táncház, a Kincskereső gyerek 
bolhapiac, illetve a gyermekszínház mellett a Ferencvárosi Műve-
lődési Központ (FMK) ötödik alkalommal rendezte meg az egész 
napos családi kikapcsolódást jelentő Tavaszünnepet a Haller park-
ban.

A Ferenc téren Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő 
vezetésével, helyi civilek és vállalkozók együttműködéséből az 
Önkormányzat anyagi támogatásával születtek meg a Húsvétváró, 
Nyárváró és Karácsonyváró családi rendezvények, ahol neves fel-
lépők - többek között a Kaláka és a Makám együttesek - varázsol-
tak mosolyt a ferencvárosi családok arcára. Az FMK kertjében 
pedig “Játék határok nélkül” címmel valóságos játékparadicsom 
várta Ferencváros apróságait május 26-án, a Gyermeknapon. 
Ugyancsak a családokról szólt  június 9-e az Aszódi úti telepen, 
valamint június 16-án a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótéren. 

A népmesék világát idézte a jubileumi X. Ferencvárosi Mese-
nap a Kerekerdő parkban, ahol a kerület apraja-nagyja megjelent, 
hogy meghallgassa Halász Juditot, akinek dalain generációk nőt-
tek fel.
A Ferenc tér a nyári szünidőben heti rendszerességgel adott ott-
hont gyerekszínházi előadásoknak és Zenés Esteknek,  június 27. 
és augusztus 8. között pedig a József Attila-lakótelepen Játszó-
szerdák várták az érdeklődőket. 

A Családok Évében Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvé-
nye, a Bakáts Feszt sem maradhatott családi rendezvények nélkül. 
A vasárnapi zárónapot a szervezők a családoknak szentelték.

Sportprogramokban sem volt hiány a Családok Évében: az 
FMK-ban Családi Egészség- és Sportnapot, a Nyúldombon 
Családi Futóversenyt, a Vendel Sportcsarnokban pedig Adventi 
Sportdélután rendeztek a IX. kerületi családoknak.

Játszóutcává változott a Török Pál utca a Bakáts Feszt zárónapján
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Ferencváros a kétszeresen Idősbarát Önkormányzat díjjal elismert „A teljesség felé” elnevezésű idősügyi koncepció 
irányelveinek megfelelően 2018-ban is változatos és tartalmas ingyenes programkínálattal várta nyugdíjasait. 

Élethosszig tartó tanulás
Ennek jegyében, kiemelt figyelmet fordít-
va az időskori tanulás sajátosságaira, heti 
rendszerességgel hat különböző számító-
gépes tanfolyam közül választhattak a je-
lentkezők. Nem csak a számítógép-haszná-
lat alapjait sajátíthatták el, de az Ericsson 
Magyarország Kft. önkéntesei által bizto-
sított haladó kurzusokon foglalkozhattak a 
számítógépek biztonságának megőrzésé-
vel, képszerkesztéssel, összetettebb táblá-
zatok kezelésével. Megismerkedhettek az 
elektronikus ügyintézéssel, az online ke-
reskedelem rejtelmeivel. A mobileszközök 
kedvelői pedig az okostelefonok, tabletek 
és laptopok kezeléséhez kaphattak prakti-
kus tanácsokat. 

Változatlan népszerűségnek örvendtek a 
kezdő és haladó angol nyelvtanfolyamok, 
illetve a német nyelvtanfolyam és a társal-
gási klub is.

A Mindentudás Akadémiája című isme-
retterjesztő sorozatban az érdeklődők be-
tekintést nyertek a Mátyás királyról szóló 
mesék mögötti valóságba, megismerhették 
a török hódoltság történelmünkre gyako-
rolt hatásait, a kiegyezés előtti és utáni 
osztrák–magyar kapcsolatrendszert és Tri-
anon tragédiáját. Dézsy Zoltán dokumen-
tumfilm-rendező a Seuso kincsek kalandos 
visszaszerzéséről osztott meg érdekessége-
ket a megjelentekkel. Az ókori szeminári-
umon az óegyiptomi írásrendszer, a pira-
misok építése, illetve Trója felfedezésének 
rejtelmeiről volt szó. Vujity Tvrtko Túl 

minden határon című motivációs előadása 
sokaknak szerzett felejthetetlen élményt. 
Horváth Edit az európai uralkodó csalá-
dok magánéletébe és fenséges ékszereik 
történetébe avatta be az érdeklődőket. A 
helytörténeti szemináriumon az idősek be-
járhatták kerületünk építészeti örökségét, 
felkutathatták Molnár Ferenc emlékeit Fe-
rencvárosban és Józsefvárosban. 

A Szó és ember sorozat  vendégei voltak: 
Sasvári Sándor, Kurkó József Kristóf és 
Sövegjártó Áron színművész, Darvasi Ilo-
na, a Turay Ida Színház alapító igazgatója, 
Majoros Sándor író, Baán Tibor költő és 
Mezey Katalin Kossuth- és József Attila-
díjas prózaíró, költő, műfordító. 

A muzsika és a színház csodájának hívó 
szavára óriási érdeklődés kísérte az Idősek 
és a Zene Világnapi koncertet a Haller téri 
Páli Szent Vince-templomban, a nőnapi 
táncdal-délutánt, valamint a két telt házas 
nagyszínpadi előadást: Imádok férjhez 
menni és Szellem a spájzban címmel. 

Generációk közötti együttműködés
A Családok Évében a szervezők kiemel-
ten törekedtek olyan programok megva-
lósítására, melyek az együtt átélt pozitív 
élményeken keresztül erősítették az idő-
sebb és fiatalabb generációk kapcsolatát. 
Az óvodák és idősklubok részvételével, a 
Magyar Hospice Alapítvánnyal közösen 
szervezett, immár hagyománnyá vált őszi 
nárciszültetés, majd tavaszi nárciszfutás az 
elesettekre, rászorulókra kívánta felhívni 
a figyelmet. A ferencvárosi helytörténeti 

vetélkedőn a diákok digitális jártasságuk-
kal, az idősek helyismeretükkel és meg-
élt történelmi tapasztalatukkal, egymást 
segítve járultak hozzá a közös sikerhez.  
A Mesélj nekem, Nagyi! programon a kö-
zös mesehallgatás és a tanulságok megvita-
tása számtalan örömteli pillanatot szerzett 
nagyszülőknek és unokáiknak egyaránt.  
A meséket illusztráló gyermekrajzokból 
kiadvány készül. 

Bedő Imre, a Férfiak klubja alapítója a 
Generációk összefogása a harmonikus 
családokért című prezentációjában a min-
dig helytálló férfiértékeknek a harmonikus 
családi élet megteremtésében betöltött sze-
repére hívta fel különösen a nagypapák és 
az édesapák figyelmét.

Ép testben ép lélek
Az aktív időseknek számos mozgási le-
hetőség biztosított: gyógytorna, vízitorna, 
3-1-2 meridiántorna, chikung, fiatalító ti-
beti és energiajóga, táncklub, természetjá-
rás és nordic walking. Októbertől elindult 
egy elsősorban a férfiakat megszólítani kí-
vánó sorozat: A sport, ami teljessé tesz: Így 
lettem én címmel Kopeczky Lajos sportúj-
ságíró, lokálpatrióta beszélget a régi idők 
zöld-fehér sportolóival. 

A Parádés főzés programban Bartal Sán-
dor séf a közös főzés élményén keresztül 
osztotta meg konyhai praktikáit. Az idősek 
táplálkozási igényeit szem előtt tartva, Eu-
rópa országainak ízvilágát is bemutatja.

Az Egészséges Táplálkozásért Egyesü-
lettel és a FESZ-el közösen megrendezett 

Idősügy
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egészségnapon az ingyenes szűrések és tanácsadások mellett 
kiemelt figyelem kísérte Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész 
előadását. A Parajdi Sópincében otthonra talált Törődjön többet 
egészségével! orvosi előadássorozatot töretlen érdeklődés övezi.

A várható élettartam örvendetes növekedésével párhuzamosan 
sajnos egyre több embert érint az időskori szellemi leépülés. A 
korai jelek felismerésében és a szakszerű kezeléshez való gyors 

hozzájutásban nyújtanak hatékony segítséget a Demencia Kávézó 
előadói. 
Az idősügyi koncepció aktualizálásához a szervezők a programo-
kon résztvevőktől érdeklődési körükre, szokásaikra, szükségleteik-
re vonatkozóan kérdőív kitöltését kérték. A beérkezett javaslatokat 
és az Idősügyi Tanács tagjainak ajánlásait szem előtt tartva 2019-
ben is sok új és izgalmas idősügyi programmal várják önöket.

Összetartozunk
Ferencváros Önkormányzata 2018-ban immár hatodik alka-
lommal rendezett közös megemlékezést testvérvárosaival: 
Királyhelmeccel, Magyarkanizsával, Beregszásszal és Sepsi-
szentgyörggyel a Nemzeti Összetartozás Napján. A Kálvin téri re-
formátus templomban a történelmi Magyarország területéről szár-
mazó tíz magyar népdalt a helyi és külhoni diákokból álló kórus 
énekelte el, majd Bácskai János polgármester és Pánczél Károly, 
az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke 
adta át az Önkormányzat által 2013-ban alapított Magyar Nyelvért 
díjakat. Ebben a díjazásban azok a határon túli végzős általános is-
kolás diákok részesülhetnek, akik a magyar nyelv tanulásában és 
művelésében kimagasló eredményt értek el, valamint tanulmánya-
ikat középiskolában 
kívánják folytatni. 
Az ünnepség része-
ként Bácskai János 
Polgármesteri El-
ismerő Oklevélben 
részesítette Babják 
Editet, a Beregszá-
szi Városi Tanács 
oktatási főosztály-
vezetőjét a kárpátal-
jai magyar tanulók 
érdekében végzett 
lelkiismeretes és ál-
dozatos munkája el-
ismeréseképpen. A 
diákcsoportok részt 
vettek a „Határok 
nélkül” elnevezésű 
élő népviseleti bemutatón és felvonuláson is. Ezen a különleges 
eseményen Izsák Zoltán Sotiris a Nagy-Magyarország területéről 
származó csodálatos, közel száz darabból álló népviseleti gyűjte-
ményét tekinthették meg az érdeklődők. A ruházatokat a Bartók 
Táncegyüttes tagjai, valamint testvérvárosaink delegáltjai öltötték 
magukra. 

Huszonegyedik alkalommal látta vendégül Ferencváros Önkor-
mányzata testvérvárosainak diákcsoportjait a balatonlellei ifjúsági 
táborban. A tanulók egy hetet tölthettek el az önkormányzat üdü-
lőjében, ahol ferencvárosi fiatalokkal is megismerkedhettek.

Testvérvárosaink a Bakáts Feszten is kiemelt szerephez jutottak: 
a rendezvényen Magyarkanizsa fotókiállítással mutatkozott be a 

Helytörténeti Gyűjteményben, a szabadtéri programok részeként 
pedig a Magyarkanizsai Ifjúsági Harmonikazenekar adott koncer-
tet. Felvidéki testvérvárosunkból, Királyhelmecről is érkezett egy 
tárlat a Ráday utcai 2B Galériába: a különleges tehetségű gyerek-
festőművész, Bánhegyi István András mutatta meg élénk színvi-
lágú műveit és szerteágazó tehetségét – hiszen a megnyitót zenei 
produkcióval is színesítette.

Szeptember 14-én Királyhelmecen, a Bodrogközi Kulturális 
Fesztiválon a Ferencvárosban működő Bartók Táncegyüttes kép-
viselte a IX. kerületet.

Önkormányzatunk szeptember közepén rendezte meg a XXIV. 
Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás elnevezésű rendezvényt Ba-

latonszemesen, ame-
lyen ismét vendégül 
látták testvérváros-
aink diáksportolóit is.

A FERUPE dec-
ember 7-én tartotta 
hagyományos Mi-
kulás-napi ünnepsé-
gét, amelyre erdélyi 
testvérvárosunkból, 
Sepsiszentgyörgyről 
is érkezett egy tanu-
lócsoport. Ők a fe-
rencvárosi gyerekek 
által hozott ajándék-
könyvekkel térhettek 
haza, amelyekben 
az ajándékozók elér-
hetőséget, üzenetet 

hagytak. Így a későbbiekben akár a közösségi oldalakon keresztül 
is felvehetik egymással a kapcsolatot a fiatalok, új barátságok szü-
lethetnek, ezzel is erősítve nemzeti összetartozásunkat.

Sepsiszentgyörgy a második adventi gyertyagyújtásra egy épített 
betlehemmel ajándékozta meg ferencvárosiakat, amelyet a Ferenc 
téren állítottak fel. A Makkai Péter református lelkész vezette, 
sérült embereknek mindennapi segítséget nyújtó Írisz Ház tagjai 
saját kezűleg készítették és adták át a meglepetést.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának “Határtalanul!” el-
nevezésű pályázata keretében 2018-ban is több ferencvárosi álta-
lános és középiskola diákcsoportjai látogathattak el határon túli, 
magyarlakta területekre.

A rendezvényekről az érdeklődők folyamatosan értesül-
hetnek a postai úton évente több alkalommal kézbesített 
programnaptárakból, a Ferencváros újságból, az önkormány-
zat honlapjáról (www.ferencvaros.hu), valamint a 9.tv „A tel-

jesség felé” című műsorából. Igény esetén a szervezők heti 
rendszerességű e-mailes tájékoztatást küldenek az események-
ről. Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várják az idosugy@
ferencvaros.hu levelezési címen.



12FERENCVÁROS 2018

Esélyegyenlőség
Fogyatékosságbarát munkahely 
A Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából szervezett díját-
adón azokat a munkáltatókat ismerték el, amelyek küldetésüknek 
érzik a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását. 
A díjat minden évben az EMMI, az Amerikai Kereskedelmi Ka-
mara, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a Salva 
Vita közösen adja át. Ferencváros Önkormányzatát  2018-ban a 
díj bronz fokozatával tüntették ki.

Roma önkormányzat
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladata  
a hátrányos helyzetben élők segítése, valamint hogy ápolja, illet-
ve megismertesse a többségi társadalommal a cigányság hagyo-
mányait, kulturális értékeit. Tavaly is számos sikeres programot 
valósítottak meg Ferencváros Önkormányzatának anyagi támo-
gatásával: XV. alkalommal rendezték meg a Ferencvárosi Roma 
Kulturális Fesztivált, ingyenes kulturális és hagyományőrző tá-
bort szerveztek Balatonlellén közel 100 hátrányos helyzetű roma 
és nem roma gyermek részvételével, valamint tanulmányi és 
családi kirándulásokat biztosítottak a látókörükben lévő rászoru- 
lók számára. Decemberben színházlátogatást, Mikulás-ünnepsé-
get, valamint ruha- és játékadományozást szerveztek, illetve fe-
nyőfát és szaloncukrot osztottak a nélkülözők számára. Ugyan-
csak decemberben tartották meg a tradicionális romabált.

Lámpás Klub
Az önkormányzat és a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyar-
országi Regionális Egyesülete együttműködésében tavaly január-
ban kezdte meg működését a Ferencvárosi Lámpás Klub azzal a 
céllal, hogy megtalálja, valamint kimozdítsa az izolációból a IX. 
kerületben élő csökkent látású embereket, felmérje igényeiket, 
tájékoztassa és teljes élethez segítse őket. A kooperáció eredmé-
nyeként Kállay Gáborné alpolgármester májusban húsz FUTÁR-

távirányítót adott át az érintetteknek, melyek segítségével köny-
nyebbé válik a látássérültek közlekedése. A Fehérbot Nemzetközi 
Napján, október 15-én a Ferencvárosi Művelődési Központba 
(FMK) várták a kerületi látássérülteket, akik a Prima Primissima 
díjas, Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Érdi Ta-
más zongoraművész koncertjén vehettek részt. 

Példamutató hölgyek
Ferencváros Önkormányzatának szervezésében az előző évben 
is megrendezték a Roma, nem Roma Nők Akadémiája című be-
szélgetéssorozatot, amelyen Baranyi Mária újságírót és Csemer 
Csabánét látták vendégül. A Roma Nőművészek Ferencvárosban 
elnevezésű program részeként pedig Bódi Barbara művészpeda-
gógus nagy sikerű képzőművészeti kiállítása volt megtekinthető a 
Ferencvárosi Művelődési Központban.

Tanulni sosem késő 
A Lehetőségek Iskolája olyan, a társadalom peremére szorult fel-
nőttek oktatását vállalja, akik felismerték, hogy marginális hely-
zetük hátterében főként iskolázatlanságuk áll. A szervezők annak 
reményében oktatják és kísérik az önként tanulásra jelentkezőket, 
hogy elindítanak egy megrekedt szocializációs folyamatot, amely 
a társadalmi integráció felé vezet. A projekt az abban résztvevők 
számára lehetőséget biztosít, hogy befejezzék általános iskolai ta-
nulmányaikat, és esélyük legyen munkához jutni vagy szakmát 
szerezni.

Komfortosítás
Ferencváros évről évre lehetőséget biztosít a rászoruló lakosság 
számára, hogy meghatározott feltételek mellett az önkormány-
zat támogatásával és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága koordinálásával javítsa lakhatási kö-
rülményeit. A „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” 
elnevezésű projekt révén az elmúlt négy esztendőben közel 100 
önkormányzati lakást renováltak bérlőik. 

A képviselő-testület döntése értelmében tavaly jelentősen meg-
emelték a Társasház-felújítási pályázat keretösszegét, így 2018-
ban már 230 millió forint állt rendelkezésre e célra.

Egészség
Egészségügyi támogatások
Ferencváros Önkormányzata a FESZ Kft. 
200 milliós működési támogatásán túl 

közel 55 millió forintot fordított a Mester 
utcai Szakrendelő röntgen és egyéb diag-
nosztikai eszközeinek fejlesztésére. Az 
alapellátást nyújtó háziorvosok és fogor-
vosok részére 2,5 millió forint pályázati 
összeget különített el a kerület vezetése, 
amelyből a doktorok különböző diagnosz-

tikai és terápiás eszközöket szerezhettek 
be. Emellett az Önkormányzat egymillió 
forintos hozzájárulásával korszerű rönt-
gendigitalizáló berendezést szereltek fel 
a Pipa utcai fogorvosi rendelőben. Teljes 
felújítás történt a Közraktár u. 24. és rész-
leges az Üllői út 65–67. szám alatti házi-

Szociális háló
Ferencváros Önkormányzata tavaly is több alkalommal felül-
vizsgálta a pénzbeli, illetve természetbeni ellátásokról és támo-
gatásokról szóló rendeletét, és azt – a költségvetési lehetőségek 
figyelembevételével – az igényeknek megfelelően átalakította.  
A ferencvárosi fűtéstámogatás esetében bővült a jogosultak köre, 
emellett október 1-jétől a támogatás összege a duplájára, 36 ezer 
forintra nőtt. 
A védőoltások esetében is emelkedett a jogosultak körére vonat-
kozó jövedelemhatár, valamint a tartósan beteg gyermekeket ne-
velők számára nőtt a karácsonyi támogatások összege.

Gondoskodó önkormányzat
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Párbeszéd
Egyházi Kerekasztal
A 2018 őszén tartott fórum központi témá-
ja a Ferencvárosban 90 esztendeje jelen 
lévő unitárius egyházközösség történeté-
nek bemutatása volt, melyet Léta Sándor 
vezetőlelkész tolmácsolásában ismerhet-
tek meg az érdeklődők. A kerekasztal-be-
szélgetés másik napirendi pontja a hajlék-
talanság kérdése volt. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat alelnöke Vecsei Miklós 
tartott előadását, ezt követően a résztvevők 
az önkormányzat és a kerületi felekezetek 
közötti együttműködés további lehetősége-
iről egyeztettek.

Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal 
Az október 17-én megtartott ülésen az 
önkormányzat által a 2018/2019-es tan-
évben megrendezendő kulturális, sport-, 
ifjúsági, prevenciós és esélyegyenlőségi 
rendezvényeket ismertette Kállay Gábor-
né alpolgármester, aki az újonnan induló 
óvodai-iskolai szociális segítő szolgálta-
tásról, valamint az ifjúsági közösségi terek 
jövőbeni feladatairól is beszámolt.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  
A fórum munkáját 2018-ban is a tagszerve-
zetekkel zajló folyamatos szakmai kapcso-
lattartás és a napi aktualitások figyelemmel 
kísérése jellemezte.  

A KEF a tavalyi évben öt ülést, kilenc 
párbeszéd-műhelyfoglalkozást, szakmai 
kerekasztalt és drogprevenciós előadás-
sorozatot szervezett a helyi köznevelési 
intézményekben, valamint egész évben 
koordinálta a drogszemét gyűjtését Fe-
rencváros parkjaiban és közterületein. 

Szociálpolitikai Kerekasztal 
A november 23-án megvalósult szakmai 
konferencia a család és az iskola kapcso-
latát, valamint az oktatási intézmények 
21. századi kihívásait helyezte fókuszába, 
amely egy komplex, előadásokból és kis-
csoportos beszélgetésekből összeállított 
programmal várta az érdeklődőket. 

orvosi rendelőben, valamint megkezdődött a Mester u. 45. szám 
alatti Szakrendelő komplex energiahatékonysági korszerűsítése.

Szűrővizsgálatok - Egészségnapok
2018 őszén - a FESZ Kft. munkatársai segítségével - a lakosság 
részére térítésmentes prevenciós (urológiai, nőgyógyászati, bőr-
gyógyászati, szív- és érrendszeri, gasztroenterológiai, mozgás-, 
illetve látószervi) szűrővizsgálatot biztosított az Önkormányzat. 
Május 12-én pedig az FMK adott otthont az immár hagyományos 
Családi Sport- és Egészségnapnak. November 21-én, ugyan-
csak az FMK-ban a FESZ Kft. és az Egészséges Táplálkozásért 
Egyesület szervezésében a 60 év feletti ferencvárosi lakosoknak 
tartottak egészségnapot. A FESZ Kft. is rendkívül sikeres nyílt 
egészségnapot szervezett október 13-án is, amelyen valamennyi 
szóba jöhető szakmában elérhető szűrést igénybe lehetett venni, 
valamint bemutatták a szakorvosi rendelő működését, továbbá 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témakörökben felvilágo-
sító előadásokat tartottak. Az egészségnapon mintegy 530 kerületi 
polgár vett részt. 

Rehabilitációs úszás
A testi és értelmi fogyatékkal élő kerületi lakosok számára tavaly 
is rehabilitációs úszást szerveztek a Lobogó utcai uszodában.  
A speciális edzésforma elősegíti a fogyatékkal élők mozgásának 
javulását, fizikai kondíciójuk fejlődését.

Kitüntetések
A Semmelweis-napi ünnepségen nyújtották át a szakdolgozói 
kamara elismerő okleveleit, valamint a Kossuth Zsuzsanna-em-
lékérmeket a kerület legelhivatottabb egészségügyi dolgozóinak, 
Zombory Miklós alpolgármester  pedig átadta a “Pro Sanitate Fe-
rencváros” díjakat is, amelyet 2018-ban Potoczky Jenőné asszisz-
tens és Zegnál Mária háziorvos vehetett át.

Novemberben ünnepelte alapításának ötödik évfordulóját a Kulpinszky Eleonóra kép-
viselő asszony által vezetett Közös Képviselők Klubja, amelyen tavaly is számos ér-
dekes előadást hallgathattak meg az érdeklődők.
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Mozgásban a kerület
Sportgála másodszor 
Az önkormányzat sportkoncepciója részeként  
tavaly február 23-án rendezték meg a II. Fe-
rencvárosi Sportgálát, melynek fókuszában a 
2017-ben a kerületi sportéletben maradandót 
alkotók munkájának elismerése állt. A rendez-
vényen 15 díjat osztottak ki diák-, verseny- és szabadidősport, 
valamint év edzője és testnevelője kategóriában. A gálán sportbe-
mutatókkal, koncerttel is szórakoztatták a közönséget. 

Női sportnap 
A nemzetközi nőnap előtt tisztelegve Ferencváros Önkormányza-
ta március 3-án több mint 60 hölgyet megmozgató sporteseményt 
szervezett, ahol a megjelentek olyan programok közül válogat-
hattak, mint a bodyArt, a jóga, a zumba, a hastánc, a pilátesz, a 
hatha jóga, a gerinctorna vagy a streching. A rendezők a sportos 
hölgyeknek – az alkalomnak megfelelően – virággal is kedves-
kedtek. 

37 sportág mutatkozott be 
Számtalan IX. kerületi egyesület megismerése mellett olyan 
sportágak kipróbálására is lehetőség nyílt április 17-én a Haller 
parkba kilátogató több mint 500 gyermek és felnőtt számára, mint 
a darts, a falmászás, az íjászat, a tájékozódási futás, a petanque 
vagy a mediball. A második alkalommal megrendezett Sportpró-
báló Napon a gyerekek erőpróbáját, a kötélhúzást egy, a szakmá-
ban jártas Guiness-rekorder, Nick Árpád vezényelte. 

Családi sportnapok
Tavaly két alkalommal is lehetőségük volt a családoknak futóver-
senyen megmérettetni magukat. A májusi Családi Egészség- és 
Sportnapon a Haller parkban 500 m-es, míg a szeptemberi Családi 

Futónapon 300 m-es távon tehették próbára magukat az érdeklődők. 
Ez utóbbi „nevezési díjait” – jellemzően könyv, játék és egyéb 
adományok – rászorulóknak juttatták el a szervezők.

Az advent jegyében tartott decemberi Családi Sportnapon a részt-
vevők között nagy sikere volt az ugrálóvárnak, a lengőtekének és 
az ügyességi sportfoglalkozásoknak. A rendezvényeken a legjobbak 
érmet és oklevelet szereztek, ám minden résztvevő kapott egy kis 
ajándékot.  

Mozgás a szabadban
Ferencváros Önkormányzata nyáron ingyenes, családbarát spor-
tolási lehetőségeket biztosított a Haller parkban és a József Atti-
la-lakótelepi Nyúldombon. A profi szakedzővel végzett változa-

tos, főként saját testsúlyos tréningek végére 
a résztvevők garantáltan megérezték minden 
porcikájukat, miközben a gyerekek is jól szó-
rakoztak. Az edzéseken találkozhattunk gim-
nasztikával, funkcionális gyakorlatokkal és 
izgalmas sporteszközökkel is. A speciális fel-

szerelést nem igényelő, könnyen megtanulható gyakorlatokba 
bárki, bármikor bekapcsolódhatott.

Nyári sporttábor
Ferencváros Önkormányzata július 30. és augusztus 10. között 
Kincsesbányán szervezett sporttábort a kerületi hátrányos hely-
zetű diákok részére, melyen két turnusban 15-15 gyermek és 3 
pedagógus vett részt. A bentlakásos nyári táborban a napi sporto-
lás mellett kézműves foglalkozások, szabadidős tevékenységek, 
kirándulások színesítették a gyerekek vakációját. A programban 
– amely jelentős szereppel bír a résztvevők nevelése, rendszeres 
életvitelhez szoktatása szempontjából is – kiemelkedő teljesítmé-
nyek születtek kerékpározásban: a diákok turnusonként 80–100 
km-t tekertek le. 

Sportnap uraknak
Negyedik alkalommal rendeztek kispályás focitornát a Vendel 
Sportcsarnokban november 17-én. A kerületi fiatalok csapatainak 
körmérkőzéseit a IX. kerületi rendőrség, a Hátrányos Helyzetű 
Labdarúgók, az Újságíró válogatott és Ferencváros Önkormány-
zata együtteseinek mérkőzései követték. 

Diáksport
Tavaly is több korcsoportban, valamint sportágban zajlottak diák-
olimpiai versenyek a ferencvárosi általános és középiskolák tanu-
lói között. Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat szakmai 
és anyagi támogatással igyekezett színvonalasabbá tenni a diákok 
sporttevékenységét, így valósulhatott meg a nagy hagyománnyal 
bíró Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás is, amelyen együtt spor-
tolhattak testvérvárosi és kerületi fiatalok. Több hétvégén közép-
iskolások töltötték meg a Vendel Sportcsarnokot, akik röplabdá-
ban, illetve kosárlabdában mérhették össze tudásukat.

Nyitott tornatermek
Évről évre egyre több ferencvárosit vonz a Belső- és Középső-Fe-
rencvárosban, valamint a József Attila-lakótelepen meghirdetett 
nyitott tornaterem program. A heti gyakorisággal megvalósuló 
foglalkozások kellemes hangulatban, térítésmentesen biztosítják 
a kerületi lakosságnak a rendszeres mozgás lehetőségét.

A Ferencváros Sportjáért díjat 2018-ban dr. Hesz Mihálynak ítélték 
oda, a kajak-kenu sportágban elért kiemelkedő teljesítményéért.
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Környezetvédelem
Kitüntetett madárvédők
Az önkormányzat 2015-ben alapította 
meg a Ferencváros Környezet- és Termé-
szetvédelméért díjat, amely azon magán-
személynek, szervezetnek, közösségnek 
adományozható, aki/amely munkásságá-
val Ferencváros környezet- és természet-
védelme érdekében maradandót alkot. Az 
elismerés 2016-tól már az első kitüntetett, 
Schmidt Egon nevét viseli. Az díjat 2018-
ban Gerséné Varga Ildikó, a Leövey Klára 
Gimnázium biológia-földrajz tanára kapta, 
a környezetvédelem területén végzett év-
tizedes kiemelkedő tevékenységéért, va-
lamint a „Madarak városa, Ferencváros” 
programban végzett munkájáért. A Bácskai 
János polgármester ötlete alapján 2015-
ben indult projekthez nyolc óvoda és hét 
iskola csatlakozott. Tavaly a madárvédel-
mi programban vállalt önkéntes tevékeny-
ségéért Nyíri Béla Polgármesteri Elismerő 
Oklevélben részesült.

Szemétszedés a Föld Napján
Április 16-án – a Föld Napjához kapcso-
lódva – 200 kerületi diák szabadította 
meg az eldobált hulladékoktól Középső-
Ferencváros legnagyobb zöld területét, a 
Haller parkot. A „Fogadjunk örökbe egy 
parkot” elnevezésű program a Ferencvá-
rosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
(FEGYIÖK) vállalása, amelyben arra tett 
ígéretet, hogy gondját viseli egy kiválasz-
tott közterületnek. 

Ismét a gyalogosok vehették birtokba a 
Napfény utcát április 21-én. A Föld Nap-
ja rendezvény 2018-ban is rengeteg József 
Attila-lakótelepi lakót csalogatott ki a sza-
badba, ahol ismét a környezettudatosság 
volt a főszereplő. Egy civil kezdeménye-
zés részeként szombaton délelőtt számos 
lakótelepi önkéntes, valamint a Ferencvá-
rosban működő Loacker Hulladékhaszno-
sító Kft. munkatársai – a társadalmi fele-
lősségvállalás jegyében – szemétszedő 
akciót tartott a Nagyjátszótér környékén. 

Mindkét akcióhoz a FESZOFE Kft. biz-
tosította a kesztyűket és a szemeteszsáko-
kat, majd az összegyűjtött hulladék elszál-
lításáról is gondoskodott.

Autómentesen a lakótelepen
Kerületünkben immár hagyományosan 
a gépkocsi- és buszforgalom elől lezárt 
Napfény utcában rendezik meg az Európai 
Mobilitási Héthez köthető Autómentes Na-
pot. A környezetvédelemre fogékony fe-
rencvárosiakat szeptember 22-én rengeteg 

program várta a József Attila-lakótelepen. 
A rendezvényen a FESZOFE Kft. bemu-
tatta legújabb, állami támogatással beszer-
zett haszonjárművét. A környezetbarát 
kisteherautó kizárólag elektromos áramot 
használ működéséhez, ezért nincs káros-
anyag-kibocsájtása. Az e-jármű segítséget 
nyújt a közterületek tisztán tartásában, il-
letve a kerületi virágültetések alkalmával 
egyaránt. 

Környezetszépítő lehetőségek
Az önkormányzat tavaly is meghirdette az 
Intézményi Zöldprogram, a társasházak 
számára kiírt Zöld Udvar, valamint a Jó-
zsef Attila-lakótelepen és a MÁV-Aszódi 
telepen élők virágpalánta pályázatát. Utób-
bin a jelentkezők között hatféle, mintegy 
13 ezer tő virágpalántát, továbbá az igé-
nyelt palánták darabszámának arányában 
zsákos virágföldet is kiosztottak május 
3-án és 4-én. A támogatás fejében a nyer-
tes pályázóknak a lakóhelyük előtti közte-
rületen a növények szakszerű elültetését és 
gondozását kell vállalniuk.

Virágos Ferencváros
A FESZOFE Kft. dolgozói tavasszal több 
mint 36 ezer tő egynyári virágpalántát ül-
tettek ki a IX. kerületben. A MÁV-Aszódi 
telep, a József Attila-lakótelep, valamint 
Középső- és Belső-Ferencváros számos 
pontját díszítő virágok döntő többségét a 
szociális foglalkoztató telephelyén, saját 
fóliasátrukban nevelték. A kiültetett pa-
lánták mellett a FESZOFE a közvilágí-
tási oszlopokon 600 tő muskátlit is kihe-
lyezett a kerület több részén. 2018 őszén 
Ferencváros parkjainak, virágágyásainak 
különlegessége a díszkáposzta lett, amely 
a hűvösebb napokon változik fehér, lilás-
rózsaszín vagy bordó színűre. A növény 

jól tűri a hideget, a takarólevelek mínusz 
10–15 foknál is védik a rügyeket. A máso-
dik év tavaszán a növény elkezd utódokat 
nevelni, ilyenkor a fej megduzzad, fölfelé 
növekszik, úgynevezett emeletes káposz-
tává fejlődik. A díszkáposztát esztétikai ér-
téke miatt termesztik, emberi fogyasztásra 
nem alkalmas.

Szelektív hulladékgyűjtő  
szigetek részleges felszámolása
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése óta a IX. kerületben élők ke-
vésbé használják a gyűjtőszigeteket, így 
azok kihasználtsága jelentősen lecsökkent. 
Ezek a szigetek azonban gyakran vál-
nak illegális szemétlerakás helyszíneivé, 
koszt és bűzt okozva környezetükben. A 
sok esetben egészségre káros, városképet 
rontó hulladékhalmok eltakarítása tetemes, 
máshol is felhasználható költségekkel jár 
a helyhatóság számára. Ezért Ferencváros 
Önkormányzata kilenc szelektív hulladék-
gyűjtő sziget felszámolását kezdeményez-
te az FKF Zrt.-nél.

A IX. kerületi lakosok a 18 továbbra is 
üzemelő hulladékgyűjtő szigeten kívül 
az FKF Zrt. Ecseri út 9. szám alatti Hul-
ladékudvarában adhatják le a szelektíven 
gyűjtött szemetet, ahol egyéb hulladékokat 
is átvesznek. Ezen kívül több ferencvárosi 
élelmiszerüzletben is lehetőség van a visz-
sza nem váltható üvegek leadására.

Veszélyeshulladék-gyűjtés
A Ferencvárosban élők 2018-ban is öt al-
kalommal, három helyszínen adhatták le 
térítésmentesen a háztartásukban össze-
gyűlt veszélyes hulladékokat. Ezek során 
jelentős mennyiségű, a környezetre foko-
zottan káros anyag került szakszerű ártal-
matlanítást végző lerakóhelyekre.



SZÍNES VÁROS

A legidősebb
Tavaly ünnepelte alapításának 180. év-
fordulóját a kerület, sőt, talán a főváros 
legidősebb elemi iskolája, a Bakáts téri 
Ének-Zenei Általános Iskola. A gálán az 
intézmény több egykori tanulója is zenélt, 
az öregdiákokkal kiegészült, Pro Urbe 
Ferencváros díjjal kitüntetett kórus pedig 
klasszikus és könnyűzenei műveket adott 
elő a Művészetek Palotája színpadán. 

Kapocs Isten  
és ember között
Hetvenöt esztendő után ismét teljes a lét-
szám: újra három harang lakik az Üllői úti 
Örökimádás Templom tornyában. A Ma-
gyarok Nagyasszonya tiszteletére Gom-
bos Miklós és fia őrbottyáni öntödéjében 
készült 613 kilós F-hangú harangot Snell 
György esztergom-budapesti segédpüs-
pök áldotta meg szeptember 30-án.

A „szabadság lovagja” 
Witold Pilecki lengyel lovassági kapitány 
halálának 70. évfordulója alkalmából em-
lékfát ültettek a Tűzoltó utcai Salkaházi Sára 
parkban május 29-én. A budapesti Lengyel 
Intézet által szervezett megemlékezésen 
mások mellett Jerzy Snopek, Lengyelország 
budapesti nagykövete, Németh Zsolt, az Or-
szággyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, 
Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont 
igazgatója, valamint Bácskai János, Ferenc-
város polgármestere is részt vett. 

A legnagyobb
Határidőre felépült Magyarország legna-
gyobb és legmodernebb, egy épületben 
megvalósult irodaháza, a Telekom és a 
T-Systems közös székháza, amely kilenc 
szintjén több mint 4000 dolgozó számára 
biztosít munkahelyet. A 100 ezer négyzet-
méteres irodaház tervezésekor a fenntart-
hatóság mellett fő szempont volt a kreatív 
és inspiráló munkakörnyezet kialakítása. 

Kutyajátszótér 
A Bayer Hungária Állategészségügyi Di-
víziója hozta létre a Kutyatér programot, 
melynek célja, hogy a lakók által megsza-
vazott kutyafuttatóba új játékokat telepít-
senek, megfelelő életteret biztosítva ezzel 
az ebek fejlődéséhez. Az idei pályázatot 
a Haller parkban található kutyafutta-
tó nyerte 5195 vokssal. Az új játékokat 
szeptember 8-án Kállay Gáborné alpol-
gármester és program szervezői adták át.

A legjobbak
A kétszeres világ- és kétszeres Európa-
bajnok Bácsi Pétert választotta a Nem-
zetközi Birkózó Szövetség (UWW) 2018 
legjobb kötöttfogású birkózójának. A Fe-
rencváros 35 esztendős sportolója többek 
között azzal érdemelte ki az elismerést, 
hogy az októberi budapesti világbajnok-
ságon aranyérmes lett a 82 kilogrammo-
sok versenyében.

Tizenhárom nappal 30. születésnapja 
előtt ismét Európa-bajnok lett 400 méte-
res vegyes úszásban Verrasztó Dávid. A 
Ferencváros klasszisa sorozatban harmad-
szor állhatott fel a dobogó legmagasabb 
fokára ebben a számban.

Hatalmas küzdelemben, a döntetlenül 
végződött rendes játékidőt követően öt-
méteresekkel győzte le a Ferencváros 
vízilabdacsapata a görög Olympiakoszt 
a 2018-as Európai Szuperkupa-döntőben. 
Ezzel a zöld-fehérek 38 év után hódították 
el ismét a trófeát. A csapat tavaly – 2017-
hez hasonlóan – megnyerte az Euro-ligát, 
majd 18 esztendő után a magyar bajnok-
ságot is.

Gasztronómiai sikerek
A IX. kerületi Gundel Károly 
Vendéglátóipari Szakképző Iskolában 
1980 óta minden esztendőben megrende-
zik a Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai 
Versenyt. 2018-ban tizenegy magyar és 
külhoni vendéglátó-ipari iskola diákjai 
mérték össze tudásukat; a vetélkedő ösz-
szesített eredménye alapján tavaly a Gun-
del csapata érdemelte ki a bajnoki trófeát. 

Továbbra is a ferencvárosi Costes Ma-
gyarország legjobb étterme, amely Palágyi 
Eszter irányítása alatt tavaly 93 pontot ért 
el a Volkswagen-Dining Guide díjátadó 
gálán. A legjobbakról ez alkalommal is 
nemzetközi szaktekintélyek döntöttek, a 
zsűrit a három Michelin-csillagos séf, En-
rico Cerea vezette. A Guide Michelin és a 
Magyar Turisztikai Ügynökség együttmű-
ködésének köszönhetően tavaly Budapest 
adott otthont a gasztronómiai világ egyik 
legrangosabb eseményének: a főváro-
sunkban rendezett díjátadó gálán mutatták 
be a Michelin-kalauz európai éttermeinek 
friss listáját. A Ráday utcai Costes 2010-
ben nyerte el hazánk első Michelin-csilla-
gát, az elismerést azóta minden esztendő-
ben – így 2018-ban is – újra kiérdemelte.

A legfinomabb
2013 és 2014 után tavaly harmadik al-
kalommal választották meg a Ráday ut-
cai Nándori Cukrászda tortakölteményét 
Magyarország cukormentes tortájának. A 
„Három kívánság” elnevezésű nyalánkság 
mandulalisztből és dióból készült piskóta 
almalében áztatott chiamaggal, tejszínes 
főzött sárgakrém rögös túróval, citromos, 
darabosmeggy-betéttel, meggyes tojásfe-
hérje habfelhőcske díszítéssel.

A legszebb
Mintegy 40 intézmény és több mint 120 
gyerekcsoport vett részt a Szabad Tér 
Színház és a FŐKERT Zrt. pályázatán, 
melynek részeként budapesti óvodások 

és kisiskolások újrahasznosított anyagok-
ból készítettek stilizált karácsonyfákat. 
A csapatmunkában készült alkotásokat 
az év végén köztéri installációk formá-
jában állították ki a Városháza parkban.  

A közönségkedvenc megosztva – 1100-nál 
is több szavazattal – a IV. kerületi Viola 
Óvoda 6-os csoportjának és a Ferencvárosi 
Liliom Óvoda Pillangó csoportjának mun-
kája lett.

Mesterséges intelligencia
Száz magasan képzett mérnököt foglal-
koztató szoftverfejlesztő központot hozott 
létre a német Continental autóipari vállalat 
a Köztelek utca egyik irodaházában. Eb-
ben a szegmensben az egyik legfontosabb 
trend az önvezető gépjárművek fejleszté-
se, az iparágon belül ez az egyik leggyor-
sabban növekvő terület. A Continental pe-
dig teljes rendszereket fejleszt önvezető 
autókhoz. Az 5,5 milliárdos beruházáshoz 
a magyar kormány 1,37 milliárd forint tá-
mogatást biztosított. 

A legokosabb
Budapesten először Ferencvárosban, a 
Müpa-Nemzeti Színház villamosmegál-
lónál telepítettek öt, csoportba kapcsolt 
közvilágítási okososzlopot. Az energiata-
karékos lámpatestek mellett az oszlopok 
további intelligens funkciókat biztosíta-
nak: egyebek mellett wifiszolgáltatást, 
videós térfigyelést és segélyhívást, elekt-
romosjármű-töltést, környezetérzékelő 
meteorológiai szenzorokat, illetve progra-
mozható információs LED-képernyőket.


