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A magyar költészet jelképes 
betlehemi jászola 
Ünnepélyes keretek között, a Költészet 
Napján adta át Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere, Bácskai János pol-
gármester és E. Csorba Csilla, a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum igazgatója a kibővített és 
megújult József Attila Emlékhelyet a költő 
szülőházában, a Gát utca 3. szám alatt. 
A Költészet napi programsorozat legna-
gyobb szabású eseményét megnyitó Bács-
kai János hangsúlyozta, az önkormányzat 
kulturális missziójának tekinti a József 
Attila-kultusz építését és terjesztését, me-
lyet a „József Attila mindenkinek” és a 
„József Attila mindenkié” jelmondat hatá-
roz meg. A polgármester beszélt arról is, 
hogy a kormány által támogatott, európai 
uniós forrásból megvalósuló József Attila 
Terv első ütemének részeként 674 millió-
ból újult meg a Gát utca 3–5. szám alatti 
épület, melyben a József Attila Emlékhely 
kialakítására Ferencváros Önkormányzata 
53 millió forintot fordított saját költség-
vetéséből. – Szeretnénk, ha az emlékhely 
zarándokhellyé válna, ahol mindenki a be-
fogadás és megértés személyessége révén 
találná meg a maga József Attiláját – fűzte 
hozzá Bácskai János. 

– József Attilát nem lehet korlátok közé 
szorítani, nem tűr politikai és társadalmi 
kategóriákat, mert ő valóban mindenkié 

– jelentette ki az ünnepségen Balog 
Zoltán emberi erőforrás miniszter, 
aki káros divatnak nevezte a művé-
szek politikai kisajátítását. 

Az ünnepség moderátora, a Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas Jordán 
Tamás a közönséget is megszaval-
tatta. A színész-rendező számos alkalom-
mal szervezett iskolások részvételével tö-
meges versmondásokat, ezúttal a Kertész 
leszek című költeményt mondatta el kó-
rusban a jelenlévőkkel.

Végül Balog Zoltán, Bácskai János és E. 
Csorba Csilla közösen vágta át a szalagot 
a megújult József Attila Emlékhely bejá-
rata előtt. A költő szülőházában az önkor-
mányzat az eddiginél nagyobb, 120 nm-es 
akadálymentesített területet biztosított az 
emlékhely számára, amely a Petőfi Irodal-
mi Múzeum koncepciója alapján élmény-
kiállítássá változott. A tárlat modernitását 
a víztiszta, hajlított plexifal, a különleges 
lámparendszer, a hanganyagok, a videove-
títések és az interaktív felületek biztosítják.  

A nap egyben a „József Attila mindenki-
nek” jelszóval fémjelzett kulturális misszió 
kezdetének időpontja is. Az önkormányzat 
célja, hogy Ferencváros és József Attila 
neve szorosan összefonódjon a köztudat-
ban, hogy minél szélesebb réteghez jusson 
el verssorainak üzenete, hiszen abban az iro-
dalomtörténészek is egyetértenek, hogy bár 

a költő csak 15 évet töltött Ferencvárosban, 
verseinek legmeghatározóbb motívumai in-
nen eredeztethetők.

Kortárs költők tisztelegtek 
József Attila költészete előtt
A kitűzött célhoz vezető hosszú útnak 
fontos mérföldköveit sikerült elhelyezni 
a 2015-ös évben. József Attila születésé-
nek 110. évfordulója alkalmából az ön-
kormányzat felkérésére 14 kortárs költő 
készített Ünnepi szonettkoszorút József 
Attila Hazám című verse utolsó szonettjé-
nek soraira, melyet a Nemzeti Színház fi-
atal művészei adtak elő. A magyar kortárs 
költészet meghatározó alakjai fogadták el 
az önkormányzat felkérését, bizonyítván, 
hogy József Attila költői nagysága meg-
kérdőjelezhetetlen, József Attila minden-
kié. A szerzők: Dobai Péter, Zsille Gábor, 
Oláh János, Lackfi János, Tóth Krisztina, 
Lanczkor Gábor, Térey János, Zalán Ti-
bor, Tőzsér Árpád, Mezey Katalin, Szá-
linger Balázs, Erdős Virág, Lázár Balázs, 
Rózsássy Barbara. 

József Attila-emlékév

Bácskai János szerint Ferencvárosban 
a 2015-ös évet József Attila neve fém-
jelezte. A kerület méltóképpen tiszte-
legett nagy szülötte előtt: születésé-
nek 110. évfordulóján, április 11-én, a 
Költészet napján átadták a kívül-belül 
megújult József Attila Emlékhelyet, de 
az esztendő többi részében is ápolták 
a költőzseni emlékét.
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Meghódították az internetet 
a József Attila-videók
A fiatalok megszólításaként az önkormány-
zat márciusban József Attila mindenkiNET 
címmel online videopályázatot hirdetett 
azzal a céllal, hogy a Költészet Napjá-
hoz közeledve minél több fiatal olvasson, 
szavaljon, énekeljen, hallgasson és „li-
ke”-oljon József Attila-verset. A felhívás a 
Köznevelésért Felelős Államtitkárság se-
gítségével az ország valamennyi általános 
és középiskolájába eljutott. A pályázatra 
olyan alkotássokkal lehetett nevezni, ame-
lyekben elhangzik József Attila valamely 
költeménye, az online kulturális újságírók-
ból, filmesekből és kreatív szakemberekből 
álló zsűri elsősorban az ötletességet, vala-
mint az előadásmódot értékelte. A József 
Attila mindenkiNet weboldalra 58 magas 
színvonalú videót töltöttek fel, melyeket 
két hét alatt több mint 11 ezren néztek meg, 
ami a szakemberek szerint rekordnak szá-
mít kulturális témában.

A kezdeményezés népszerűségéből és 
sikeréből kiindulva Ferencváros Önkor-
mányzata úgy döntött, 2015-ben – decem-
ber 3., a költő halálának évfordulója alkal-
mából – még egyszer megnyitja a pályázati 
felületet. A József Attila mindenkiNET 
2-re 53 pályamű érkezett, a jozsefattila-
mindenkinet.hu honlapot 14 000 látoga-
tó kereste fel, a verseny Facebook-oldala 
62 000 emberhez jutott el. A legnagyobb 
eredmény pedig az, hogy az ország számos 
pontjáról érkezett pályázat: Zalaegerszeg-
től Kazincbarcikáig és Nyíregyházáig, sőt,  
még a határon túlról, Bécsből is. A honlap 
ez év március közepétől újra megnyílik a 
pályázók számára. 

Mobiltelefonnal József Attila 
nyomában
A „József Attila mindenkinek” jelmondat 
szellemében készült el a József Attila-mo-
bilapplikációs séta is. A séta alatt József 
Jolán József Attila élete című életrajzi re-
gényéből választott részletek, József Attila 
versei, a helyszínek történetéhez kapcso-
lódó háttér-információk és archív multi-
médiaelemek segítenek a költő gyermek-
korának megidézésében. A tájékozódást 
egy interaktív Budapest-térkép könnyíti, 
melyen végigkövethető a séta útvonala, 
illetve megjelennek az egyes állomások, 
az elhangzott szöveg írott formátumban is 
megtalálható, így bármikor visszakereshe-
tő egy-egy részlet, információ. A séta idő-
tartama megközelítőleg másfél óra, amely 
bármikor megszakítható, folytatható.
(letöltés: www.guideathand.com/hu/walk/
jozsef-attila-ferencvarosban)

Szavalatokkal ünnepelték 
a Költészet napját
Ismét színpadra állhattak a kerület versked-
velő hobbiszavalói a József Attila Versfesz-
tivál gálaestjén. A Ferencvárosi Művelődési 
Központ három évvel ezelőtt azzal a céllal 
indította el a rendezvényt, hogy a Költészet 
Napja előtt tisztelegve bemutatkozási lehe-
tőséget nyújtson a kerület irodalomkedve-
lő közönségének. A rendezvény 2015-ben 

részvételi rekordot döntött: több mint két-
százan indultak a vetélkedőn. A gálaesten a 
szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 15 sza-
való állhatott színpadra a saját maga által 
kiválasztott szerzeménnyel. Az ünnepségen 
a verseny legjobbjai felváltva szerepeltek 
a Kaláka együttessel, amely József Attila 
albumáról játszott megzenésített költemé-
nyeket. A versmondók között volt alsó ta-
gozatos tanuló, nyugdíjas, sőt, egy négytagú 
család is. Az est végén mindannyian okleve-
let és könyvajándékot vehettek át. 

Emléknappal tisztelegtek 
József Attila előtt
Ferencváros Önkormányzata december 
3-án egész napos programsorozattal em-
lékezett meg József Attiláról, a IX. kerület 
szülöttéről, a magyar költészet kiemelkedő 
alakjáról halálának 78. évfordulóján.

Az eseménysorozatot délelőtt „A tel-
jesség felé” idősügyi program részeként 
a költő Gát utcai szülőházában kialakí-
tott József Attila Emlékhelyen megtartott 
tárlatvezetés indította. Az érdeklődők H. 
Bagó Ilona irodalomtörténész vezetésével 
ismerkedhettek meg József Attila életével, 
munkásságával és az emlékhely rendkívül 
gazdag anyagával. A koszorúzások és a 
gyertyagyújtások mellett a színház- és köl-

tészetkedvelők Jordán Tamás színművész 
önálló József Attila-estjét tekinthették meg 
a Pinceszínházban. 

Könyv és cD József Attila 
tiszteletére
A József Attila emlékéhez méltó, egész 
napos programsorozat gáláját a Páva utcai 
Concerto Budapest Zeneházban rendezték 
meg, melynek fő attrakciója a költő szüle-
tésnapjára készült szonettkoszorút tartal-

mazó könyv bemutatója, valamint az azt 
megzenésítő Kaláka együttes lemezbemu-
tató koncertje volt. A könyv és a CD-lemez 
– egységes arculattal – kifejezetten erre az 
alkalomra készült el. A kortárs költők verse-
it a József Attila Általános Iskola művészeti 
képzésben részt vevő tanulói illusztrálták. 
A szonettkoszorú megzenésített anyagát a 
Kaláka együttes Ferenczi Györggyel és a 
Rackajam tagjaival kiegészülve adta elő. 

Díjazták a József Attila 
Emlékhely arculatát
Második helyezést ért el a Petőfi Irodal-
mi Múzeum és Ferencváros Önkormány-
zatának közös pályázata, a József Attila 
Emlékhely arculata a Kreatív Csoport 
Mediadesign versenyén „Média portfólió” 
kategóriában. A verseny célja, hogy meg-
találják és értékeljék a legszebben terve-
zett, illetve kivitelezett médiatermékeket 
Magyarországon. A rendezvénnyel sze-
retnék felhívni a figyelmet arra, mennyire 
fontos szerepe van a felületek vizuális ösz-
szképének, dizájnjának a média világában. 
A pályázatban nagyra értékelték az emlék-
hely médiafelületeinek és az emlékhelyen 
megvásárolható, többségében József At-
tila- versrészletekkel díszített ajándéktár-
gyak vizuális összképét.



Ferencváros fenntartotta
országosan is kiemelkedő
támogatási rendszerét
2015. március 1-jétől lépett hatályba a 
szociális ellátásokról szóló törvény mó-
dosítása, amely értelmében az állam által 
biztosított segélyezési formákon túl (idős- 
korúak járadéka, aktív korúak ellátása, 
ápolási díj, alanyi és normatív közgyógy- 
ellátás), a szociális támogatás az önkor-
mányzatok feladata lett. A helyhatóságok 
képviselő-testületei szabadon dönthettek a 
települési támogatások összegéről és for-
májáról. Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete február 19-én fogadta 
el új rendeletét, melynek megalkotásakor 
az önkormányzat azt tűzte ki célul, hogy a 
korábbi rendelet alapján ellátásban része-
sülők köre és az ellátások tartalma minél 
inkább megmaradjon, illetve az addig ellá-
tásra jogosultak számára minimalizálják a 
változások veszteségeit. Végül – a koráb-
biakhoz képest – bizonyos területeken még 
növekedett is az ellátások összege, és bő-
vült a támogatottak köre.

Ferencváros Önkormányzata és a FESZ Kft. 
egész évben számos egészségnapi rendez-
vénnyel és ingyenes szűrővizsgálattal várta 
az egészségükért tenni akaró kerületieket.

Tavaly is 199 millió forinttal támogatta 
az önkormányzat a Ferencvárosi Egész-
ségügyi Szolgáltató Kft. működését és 
eszközbeszerzését, továbbá a helyhatóság 
által biztosított 30 millió forintos extrake-
retből újították fel a Mester utcai Központi 
Szakrendelő személyzeti liftjét, több he-
lyiségét, bejáratát és lépcsőházát, valamint 
szünetmentes tápegységgel szerelték fel az 

egynapos sebészet műtőlámpáját. A munká-
latok során az intézmény bejárata modern, 
kétkapus, fotocellás ajtót kapott, a földszin-
ti gyógytornaterem pedig kibővült. A meg-
növekedett igények miatt a terem mellett 
lévő angiológiát az első emeletre költöztet-
ték, hogy a helyén egy kisebb tornatermet 
alakítsanak ki. A felújítás alkalmával a lép-
csőház padlózata csúszásmentes, korszerű 

műburkolatot kapott, a legnagyobb beruhá-
zásként pedig 14 millió forintból újjáépült 
a személyzeti lift. Teljes körű rekonstruk-
ción esett át a kéthelyiséges diabetológia 
és a sebészeti rendelő: megújultak a falak, 
a burkolatok, a bútorok és a vizesblokkok. 
A sebészeti rendelő a FESZ 1,5 milliós, sa-
ját forrásából szépült meg, amit – Kovács 
József igazgató elmondása szerint – azért 
tudtak kigazdálkodni, mert az önkormány-
zat évtizedek óta elkötelezetten támogatja a 
rendelőt.

Közös Képviselők Klubja
Novemberben ünnepelték második szüle-
tésnapját a 2013-ban életre hívott Közös 
Képviselők Klubjának. Az önkormányzat 

azért indította útjára a kezdeményezést, 
hogy megteremtse a párbeszéd lehető-
ségét a társasházak és a hivatal között, 
ezáltal hatékony megoldásokat találjon 
a lakosság problémáira. A 2015. évi elő- 
adások során a meghívottak tájékozódhat-
tak a társasházak részére kiírt energiaha-
tékonysági pályázatról, az új társasházi 
törvényről, a birtokvédelmi eljárás válto-
zásairól, a lépcsőházi kamerarendszer-pá-
lyázatról, a társasházak műszaki gondjai-
nak megoldási lehetőségeiről, a közösségi 
együttélést érintő két új önkormányzati 
rendeletről, a közösségi lakásmegosztás, 
azaz a lakáshotelek elterjedéséről és sza-
bályozásáról, illetve segítséget kaphattak 
a házirend kidolgozásához is.
civilek szakmai napja
A társadalmi szervezeteket érintő legfonto-
sabb kérdések kerültek terítékre a ferencvá-
rosi civilek szakmai napján áprilisban. Az 
önkormányzat által 2014-ben életre hívott 
rendezvényeken a kerületben elérhető pá-
lyázatokról is tájékoztatják az érintetteket.

Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (KEF)
Ferencváros Önkormányzata 2015-ben 
megalkotta a kerületi drogellenes straté-
giát, példát mutatva ezzel más budapesti 
és vidéki önkormányzatok számára. A hat 
évre szóló metódus megvalósítását koordi-
náló KEF szakemberei, az önkormányzat 
munkatársai a kortárssegítő képzéseken 
részt vett kerületi tanulókkal közösen dol-
goztak ki együttműködési lehetőségeket 
a drog- és alkoholprobléma kezelésére. A 
kívánt célok elérése érdekében a KEF – 
amely leginkább egészségügyi vagy szo-
ciális szektorban működő intézményeket, 
iskolákat, civil szervezeteket tömörít, de 
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Gondoskodó 
önkormányzat

EGÉSZSÉG

PÁRBESZÉD
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SPORT

TÖRŐDÉS

tagjai lehetnek szakemberek, diákok, kép-
viselők is – 2015-ben több előadást, szak-
mai fórumot tartott. 

Kerekasztal az ifjúságról
2015-ben két alkalommal ülésezett az 
Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal, mely a 
kerület összes általános és középiskoláját 
magában foglalja. A júniusi ülésen Kállay 
Gáborné alpolgármester ismertette leg-
fontosabb célkitűzéseit: programokkal, 
képzésekkel szeretné támogatni a kerület 
diákjainak szellemi, kulturális és testi fej-
lődését, s ebben számít az iskolák tanára-
inak, vezetőinek együttműködésére is. Az 
októberi tanácskozáson már több konkrét 
együttműködési javaslat is elhangzott. Így 
többek között a sport területén (pl. önkor-
mányzat által szervezett iskolai versenyek, 
ahol a részt vevő iskolák sporteszközök 
beszerzéséhez külön forráshoz juthatnak; 
a Kosztolányi általános iskolában nagy si-
kerrel működő Sakkpalota programjának 
kiterjesztése a többi iskolára is), a Buda-
pesti Rendőr-főkapitánysággal együttmű-
ködve, az önkormányzat támogatásával 
ifjúsági bűnmegelőzési projekt kidolgozá-
sa, az Antall József Tudásközpont pályaori-
entációs és kommunikációs programjának 
elindítása a kerületben, az iskolák külföldi 
cserekapcsolatainak támogatása.

Együttműködésben
az egyházakkal
Ötödik alkalommal rendezték meg október 
26-án az Egyházügyi Kerekasztalt. A be-
szélgetésekre hivatalos minden helyi feleke-
zet, plébánia képviselője. A tavalyi tanács-
kozás napirendjén a kulturális koordináció, 
az egyházak és a kerület együttműködésé-
nek aktuális kérdései mellett szerepelt az 
iskolai hitoktatás helyzetének bemutatása is. 

Szociálpolitikai kerekasztal
Harmadik alkalommal rendezett szakmai 
konferenciát novemberben a Ferencvárosi 
Szociálpolitikai Kerekasztal, amely 2015-
ben a családon belüli bántalmazás köré épí-
tette rendezvényét. A Leövey Klára Gimná-
zium dísztermében négy plenáris előadásra 
és pódiumbeszélgetésre került sor.

Hasonló témában, a gyermekbántalmazás 
felismerésének nehézségei a védőnői mun-
kában címmel tartottak szakmai napot ta-
vasszal a FESZ Dandár utcai oktatótermé-
ben. A rendezvényen részt vettek védőnők, 
a gyámhivatal vezetője, az önkormányzat 
szakemberei, illetve a gyermekjóléti szol-
gálatok munkatársai.

Konferencia a roma integrációért
2015 novemberében hagyományteremtő 
szándékkal rendezték meg a Ferencvárosi 
Roma Konferenciát. A minisztérium, az egy-

házak kezdeményezései és sikerei mellett a 
házigazda Ferencváros is bemutatkozott: az 
életkörülmények, szociális, egészségügyi 
helyzet, munka, a képzés-nevelés, a sport és 
szabadidő, a roma kultúra, hagyományőr-
zés területein mutatta be Kállay Gáborné 
alpolgármester az önkormányzat és a vele 
együttműködő civil és egyházi szféra roma 
integrációra irányuló tevékenységeit. Az or-
szág több területéről érkezők az előadások 
meghallgatása mellett a Kén utcai óvodában 
és a József Attila Általános Iskolában folyó 
roma felzárkózást segítő programokkal is 
megismerkedhettek.

Mozgás a szabadban
Ferencváros Önkormányzata a 2015. má-
jus 1. és június 30., illetve a szeptember 
1. és október 11. közötti időszakban heti 
két alkalommal, szakemberek bevonásával 
szabadtéri edzéseket biztosított a kerület 
lakóinak a Haller parkban és a József Atti-
la-lakótelepi Nyúldombon. 

nyitott tornatermek
Az önkormányzat az előző évben is megnyi-
totta több tornatermét a ferencvárosiak előtt. 
Az ingyenes, szakemberek által vezetett 
egészségmegőrző, illetve önvédelmi foglal-
kozásokat a Weöres Sándor Általános Iskola 
és Gimnáziumban, a Vendel utcai Sportcsar-
nokban, a Molnár Ferenc Általános Iskolá-
ban, valamint a Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola és Gimnáziumban tartották.

Sportnapok
Családi sportnapot szervezett Ferencváros 
Önkormányzata a kerületben élők részére 
a Vendel utcai Sportcsarnokban március 
28-án és április 18-án. A márciusi ingye-
nes rendezvényen a bemelegítő foglalko-
zások után játékos versenyekkel – kötél-
húzás, birkózás – folytatódott a program. 
Áprilisban a lányoknak zenés aerobikórát, 
a fiúknak pedig erősítő edzéseket tartot-
tak. Az érdeklődők mindkét alkalommal 
többféle hagyományos és kevésbé ismert 
sportágat is kipróbálhattak.

Családi Egészség- és Sportnapot ren-
deztek májusban az FMK-ban. A megje-
lentek részt vehettek állapotfelmérésen és 
szűrővizsgálatokon, kipróbálhattak szá-
mos sporteszközt, jóga-, aerobik- és masz-
százstechnikákat, illetve elsajátíthattak sok 
egyéb egészség-karbantartó fortélyt. A nap 
folyamán futballversenyt is rendeztek a ke-
rület oktatási intézményei között.

Ferencváros Önkormányzata, a Ferenc-
városi Diáksport Bizottság és a Ferencvá-
rosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
közös szervezésében rendezték meg a IV. 

Ferencvárosi Diáksport Fesztivált szep-
tember 30-án, az ORFK Vágóhíd utcai 
sporttelepén. Az eseményen megközelítő-
leg 260 tanuló vett részt.

A hűvös idő ellenére szép számban ne-
veztek iskolások a Haller parki futóver-
senyre október 9-én. A rendezvényen 
korosztály szerint négy futamot indítot-
tak, a legnépesebben 90 gyerek rajtolt. A 
legifjabbak a 286 méteres kis kört teljesít-
hették, tizenkét éves kortól pedig a nagy 
kör 800 métere volt a táv.

Elsősorban a fiúkat, férfiakat megszólító 
sportokkal várták a szervezők az érdeklő-
dőket a Vendel utcai Sportcsarnokba a no-
vember 19-i nemzetközi férfinaphoz kötődő 
Sportnap Uraknak rendezvényen. A mozog-
ni, kikapcsolódni vágyó ferencvárosiak a 
csocsó, a darts, a lengőteke, a szkander és 
a tízasztalos sakkszimultán közül választhat-
tak. Ki lehetett próbálni továbbá a teqballt is.

Ferencváros Önkormányzata december 
12-én sporttal és kézműveskedéssel várta a 
kerületben élő 3–14 éves gyerekeket a Ven-
del utcai Sportcsarnokba. 

• Együttműködési megállapodást írt alá Fo-
dor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
főigazgatója és Kállay Gáborné, Ferencvá-
ros alpolgármestere az önkormányzat és 
a könyvtárhálózat között többéves múltra 
visszatekintő „Könyvet Házhoz” elneve-
zésű szolgáltatás megújításáról. Az ellá-
tás azoknak az otthonukhoz kötött, moz-
gásukban korlátozott, beteg vagy idős 
olvasóknak segít kölcsönözni, akik fizikai 
állapotuk miatt személyesen nem tudják 
felkeresni a könyvtárat.

• Tizenkilenc szociálisan rászoruló háztar-
táshoz juttattak el tüzelőanyagot a Ferenc-
városi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 
Nonprofit Kft. munkatársai a MÁV-Aszó-
di telepen december 4-én. A FESZOFE a 
brikett előállításán túl annak kiszállítását 
és behordását is vállalta. A szociális foglal-
koztató cég által kertészeti melléktermék-
ből előállított tüzelőanyagból családonként 
egy raklapnyit, vagyis 500 kg-ot osztottak 
ki, mintegy 50 ezer forint értékben. 

• Az értelmi sérülteket gondozó szülők 
terheinek enyhítése érdekében a Képvi-
selő-testület 2015 decemberében döntött 
arról, hogy a Lőrinci Gondozóház Szol-
gáltató Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés 
keretein belül, önként vállalt feladatként 24 
órás átmeneti lakhatást biztosít a fokozott 
gondoskodást igénylő fiatalok számára.
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Száz kamera gondoskodik védelmünkről
A József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
előtti téren Pogácsás Tibor önkormányzati 
államtitkár, Csampa Zsolt helyettes állam-
titkár, Vas Imre országgyűlési képviselő, 
valamint Bácskai János polgármester je-
lenlétében adták át a Belügyminisztérium 
támogatásával kibővített térfigyelőkame-

ra-rendszert október 27-én. Ferencváros 
Önkormányzata sikeresen pályázott a köz-
biztonság növelését szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázaton, melyen 78 
millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert a Belügyminisztériumtól. En-
nek segítségével Ferencvárosban az eddig 

meglévő 71 darab térfigyelő kamera mellé 
újabb 29 eszköz telepítésére nyílt lehető-
ség. Így a IX. kerületben már 100 kame-
rából álló térfelügyeleti rendszer gon-
doskodik a közbiztonság fenntartásáról, 
növeléséről. Az újonnan üzembe helyezett 
29 kamerából 12 Belső-, 9 Középső-Fe-
rencvárosban, 8 darab pedig a József Atti-
la-lakótelepen lett kihelyezve.

Közbiztonsági bejárás
A tavasz beköszöntével 2015-ben is foly-
tatódtak az előző években megkezdett 
közbiztonsági bejárások. Az önkormány-
zati körzetek szerint beosztott tapaszta-
latszerző és információmegosztó sétákon 
jelen volt a terület képviselője, Ferencvá-
ros rendőrkapitánya, valamint az illetékes 
körzeti megbízott.

Az elmúlt években megnyitott körzeti 
megbízotti irodáknak, a fokozottabb ren-
dőri jelenlétnek, valamint a folyamatosan 
bővülő térfigyelőkamera-rendszernek kö-
szönhetően, 2014-ben közel 50 százalék-
kal csökkent a ferencvárosi közterületeken 
elkövetett bűncselekmények száma.

Közbiztonság

Közfoglalkoztatás

Kiállításon a FESZoFE
Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi 
helyettes államtitkár meghívásának eleget 
téve a FESZOFE is részt vett az I. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon, amit a város-
ligeti Vajdahunyad Várában rendeztek meg 
október 2–3-án. Az egyetlen fővárosi cég 
képviselőjeként Sebők Endre a Ferencvárosi 
Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit 
Kft. által megvalósított, „Az utcáról a munka 
világába” című, hajléktalanok foglalkoztatá-
sára irányuló országos mintaprogram I. és II. 
ütemének tapasztalatairól tartott előadást. A 
FESZOFE standján pedig kiállították a szo-
ciális foglalkoztató cég telephelyén készült 
termékeket, így többek között a ferencvárosi 
iskolások füzetcsomagját és tornazsákját, a 
zöldhulladékból készült brikettet, valamint 
az üvegházban termelt paradicsomot.

Újabb beruházás a Gubacsi úton
Átadták azt a 70 millió forintból beszerzett, három egységből álló 
virágföldkészítő és -csomagoló gépsort, amit a Ferencvárosi Haj-
léktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram harmadik üteme része-
ként helyeztek üzembe a FESZOFE telephelyén december 10-én. 
Emellett a 11 hónapig tartó program részeként 135 hajléktalant a 
Belügyminisztérium 230 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tásával foglalkoztat a cég.

Az ipari berendezések segítségével a kerületben keletkező zöld-
hulladékból és városi földből egységes szerkezetű és kémiai tartal-
mú, környezetbarát alapanyagot tudnak előállítani. Ez komposzt-
ként és virágföldként is felhasználható, amit nem csupán a kerületi 

parkok gondozása során hasznosítanak majd, hanem a ferencvárosi 
lakosság számára is juttatnak belőle, illetve értékesíteni is fogják. 
Az eseményen jelen volt Cseresnyés Péter, az NGM munkaerőpi-
acért és képzésért felelős államtitkára, Réthy Pál, a BM Közfoglal-
koztatás Stratégiai és Koordinációs Főosztályának vezetője, Bács-
kai János polgármester és Sebők Endre, a FESZOFE igazgatója is.

A program korábbi ütemeiben lomb- és hulladékaprítót, teher-
autót, targoncát szereztek be, illetve brikettáló gépsorral, tároló 
csarnokkal és növényházzal bővült a Gubacsi út 89. szám alatti 
telephely. Így a kerület saját maga képes megtermelni a parkjaiba 
ültetendő növénypalántákat, az ültetéshez szükséges virágföldet, 
a fűtéshez szükséges brikettet, sőt, a keletkező kertészeti mellék-
termék, zöldhulladék és lomb is hasznosul.
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Budapesti Vegyiművek
A környezetkárosítás megszüntetése érde-
kében felmerülő feladatok tisztázására első 
lépésben Bácskai János április 21-én egyez-
tetésre hívta össze az ügyben érintett szer-
vezeteket, valamint a XIX. és XX. kerület 
polgármestereit, országgyűlési képviselőit. 
A tanácskozáson részt vett V. Németh Zsolt 
környezetügyért felelős államtitkár is. Az 
egyeztető tárgyalás, a fokozott médiaérdek-
lődés, illetve Baranyi Krisztina önkormány-
zati képviselő, a potenciális környezetszeny-
nyezés megszűntetése érdekében tanúsított 
állhatatos tevékenysége eredményeként 
április 30-án megkezdték a veszélyes vegyi 
anyagok elszállítását a Budapesti Vegyimű-
vek ferencvárosi telephelyéről. 

A kialakult helyzettel kapcsolatban a vá-
rosvezetés május 13-án közmeghallgatást 
tartott az FMK-ban. A környéken lakók 
megnyugtatása érdekében a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi Mérő-
központja másnap a Napfény utcai terme-
lői piac melletti területen és a Lobogó ut-
cai Weöres Sándor iskolában megkezdte a 
légszennyezettség mérését. Az eredmények 
szerint a mért anyagok koncentrációja nem 
érte el a vonatkozó rendeletben megállapí-
tott határértékeket. A kormányhivatal az el-
szállítási munkálatok idején – telepített mé-
rőeszközökkel – mindvégig gondoskodott a 

levegőminőség és a lég-
szennyezettség mérésé-
ről, illetve a munkavég-
zés alatt folyamatosan 
helyszíni ellenőrzéseket 
tartott a hulladékelszál-
lítási műveletek ellenőr-
zése érdekében.

Ferencváros Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2 millió forintot különített el a 
talajban, a talajvízben, illetve az Illatos-árok 
felszíni vízében esetlegesen jelenlévő szeny-
nyező és egészségre káros vegyi anyagok 
mennyiségére, koncentrációjára vonatkozó 
vizsgálatokra. A talajvíz-mintavételhez ku-
tat fúrtak az Aszódi lakótelepen a Táblás 
közben, a József Attila-lakótelepen a Csen-
gettyű utcában és a Napfény utcai termelői 
piac melletti területen. Talajvízmintát vettek 
ezek mellett az Illatos úti ebtelep meglévő 
monitoringkútjából, az Illatos-árokból pe-
dig felszíni vízmintát gyűjtöttek. A munká-
ra pályázatot írtak ki, a nyertes cég július 
22-én elvégezte a mintavételezést. Az ak- 
kreditált laboratóriumi mérések legfonto-
sabb eredménye, hogy akut, azonnali be-
avatkozást, óvintézkedést igénylő szennye-
zést a vizsgált területeken nem mutattak ki.

Következő lépésként Ferencváros Önkor-
mányzata október 2-án lakossági fórumot 
tartott a József Attila-lakótelepen a Buda-
pesti Vegyiművek korábbi működésével 
összefüggő környezeti hatások vizsgála-
tára készült szakértői anyagról, október 
5-én pedig – öt ellenzéki képviselő kezde-
ményezésére – rendkívüli testületi ülésen 
vitatták meg a további intézkedéseket.

Végül, a kormány ígéretének megfelelő-
en, az év végéig elszállították az összes, 

2493 tonna veszélyes hulladékot, mely-
nek többségét már meg is semmisítették. 
A feladat elvégzése nettó 1 milliárd 661 
millió forintba került.

Föld napja a József Attila 
-lakótelepen 
2015-ben is a forgalom elől lezárt Napfény 
utcában szervezték meg a többéves hagyo-
mányra visszatekintő Föld Napja prog-
ramot április 25-én. A ragyogó napsütés 
rengeteg embert vonzott a veszélyeshulla-
dék-gyűjtéssel, bolhapiaccal egybekötött 
környezetvédelmi rendezvényre, amely 
ezúttal is az egészségtudatos életmód és a 
mozgás örömének népszerűsítéséről szólt.

Autómentes nap
Az autó- és buszforgalom elől lezárt Nap-
fény utcában az önkormányzat ismét meg-
rendezte az Európai Mobilitási Héthez 
köthető Autómentes Napot szeptember 19-
én. A szokásos veszélyeshulladék-gyűjtés, 
illetve bolhapiac mellett színpadi progra-
mok és rengeteg érdekesség várta a „leg-
zöldebb lakótelepen” élő, környezettuda-
tos életmód iránt fogékony lakosságot.

Felvette a kesztyűt a IX. kerület
Ferencváros ismét csatlakozott az ötödik 
alkalommal meghirdetett a TeSzedd! akci-
óhoz. Május 16-án, szombaton a Gubacsi 
út–Kén utca környékét tisztították meg az 
önkéntesek, a munkálatokat Ferencváros 
Önkormányzata koordinálta. A szemétsze-
dő akcióban részt vett – közösségi szolgá-
lat részeként – a Leövey Klára Gimnázium 
és a Jaschik Álmos Művészeti Szakkö-
zépiskola tanulóiból álló csoport, illetve a 
Mester utcai szakrendelő több munkatársa.

Veszélyeshulládék-gyűjtés
Ferencváros lakói 2015-ben is öt alkalom-
mal, három helyszínen adhatták le térítés-
mentesen a háztartásukban összegyűlt ve-
szélyes hulladékokat. Ezek során jelentős 
mennyiségű, a környezetre fokozottan ká-
ros anyag került szakszerű ártalmatlanítást 
végző lerakóhelyekre. 

Környezetszebbítő pályázatok
Ferencváros Önkormányzata tavaly is 
meghirdette az Intézményi Zöldprogram, a 
Zöld Udvar és a József Attila-lakótelepen 
élők virágpalánta pályázatát. 

A FESZOFE Kft. tavasszal 470 db 30 cm 
átmérőjű, kandeláberekre kihelyezett cse-
répbe futómuskátlit és 34 ezer tő virágot 
ültetett ki a kerületben. Az egynyári növé-
nyeket a cég saját növényházában nevelték.

Környezetvédelem

A 2015-ös esztendő ‒ környezetvédelmi szem-
pontból ‒ legfontosabb feladata a IX. kerületben 
a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telephelyén 
szabálytalanul tárolt közel 2500 tonna vegyi 
anyag és veszélyes hulladék helyzetének meg-
oldása volt. A mérgek elszállítása az év végéig 
megtörtént. Ferencváros Önkormányzata tavaly 
is megtartotta környezetvédelmi jeles napjait, 
részt vett a TeSzedd! akcióban és lehetőséget 
biztosított a veszélyes hulladékok leadására.
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Ifjúság
Ferencváros Önkormányzatának vezetése jól tudja, hogy a jö-
vőt az határozza meg, ahogy a mában viszonyul a gyerekekhez, 
az ifjúsághoz. Ennek érdekében igyekszik mindent megtenni, 
hogy az élethez, az oktatáshoz, a kultúrához, a szórakozáshoz 
minden fiatal egyformán hozzájuthasson. Ezt a célt szolgálja 
szociális támogatásainak, juttatásainak számos eleme: a 40 000 
Ft-ra emelt születési és életkezdési támogatás, az ingyenes vé-
dőoltások, az ingyenes könyvtárhasználat a kismamák számára, 
a többgyermekes családok által igénybe vehető élelmiszer-, ka-
rácsonyi, gyermekétkeztetési, iskolakezdési támogatás, az orszá-
gos szinten is kiemelkedő oktatási támogatás, mely szinte ingyen 
tankönyvet biztosít minden ferencvárosi tanuló számára, illetve 
a jogosítvány és a nyelvvizsga megszerzésének támogatása. A 
kerületben zajló kiemelkedő ifjúsági munka elismerését mi sem 
bizonyítja jobban, hogy a minisztérium által szervezett ifjúsági 
konferenciáknak Ferencváros Önkormányzata szinte minden al-
kalommal meghívott előadója, számos kerület vezetése kérte fel 
a helyi szakembereket, hogy tanácsaikkal segítsék a területükön 
folyó ifjúsági élet fejlesztését. Ferencváros Önkormányzatának 
jövőbeni tervei között szerepel, hogy élére áll egy önkormány-
zatok közötti ifjúságügyi együttműködésnek.  2015-ben az ed-
digi rendszer megtartása mellett számos új formában segítette 
Ferencváros Önkormányzata az ifjúságot.

Babazászló hirdeti, hogy a házba újszülött  
érkezett 
Hazánkban a családok jóval 
több gyermeket terveznek, 
mint ahány végül megszületik. 
A Kopp Mária által elindított 
Három Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom célja elérni, 
hogy a kívánt gyermekek a vi-
lágra is jöjjenek. A májusi tes-
tületi ülésen a képviselők úgy 
döntöttek, hogy Ferencváros 
csatlakozik a mozgalomhoz, 
illetve, hogy a IX. kerületben 
élő kisgyermekes szülők részé-
re egyedi tervezésű babazászlót 
biztosítanak, amely arra kíván-
ja felhívni a figyelmet, hogy új-
szülött érkezett a házba. A megvalósítás érdekében rajzpályázatot 
hirdettek a kerület óvodásai és kisiskolásai körében, amit Csányi 
Róza ötéves kislány nyert meg, pólyás babát ábrázoló alkotásá-
val. Ennek felhasználásával készült el a ferencvárosi babazászló, 
melynek első három darabját gyermeknapon adták át.   

A drogprevenció állt a Feri Feszt fókuszában
A nyári iskolai szünet kezdete előtt néhány nappal rendezték 
meg a Ferencvárosi Művelődési Központban a szabadidő tartal-
mas eltöltésének alternatíváit bemutató ifjúsági összejövetelt. 
A harmadik alkalommal megrendezett prevenciós napon és di-
ákmunkabörzén a fiatalokat előadások, logikai játékok, elsőse-
gélynyújtás, búvárkodás, rodeó bika, falmászás, pingpong és 
csocsó várta. A diákok továbbá életvezetési tanácsadáson vehet-
tek részt, a tanárok a dizájner drogokról hallgathattak előadást, 

és megtekinthető volt a Rockmúzeum kihelyezett kiállítása is. A 
művelődési központban 4 helyszínen 30 szervezet 40 program-
mal volt jelen, a kertben pedig diákmunkabörze zajlott, ahol 17 
diák- vagy iskolaszövetkezet kínált igazolt, biztonságos nyári 
munkalehetőségeket.

Pályát választhattak a nyolcadikosok
41 kiállító, köztük 36 oktatási intézmény volt jelen a Szent Ist-
ván Közgazdasági Szakközépiskola Patonyi László Sportcsarno-
kában október 20-án megrendezett Ferencvárosi Pályaválasztási 
Börzén. A harmadik alkalommal megrendezett esemény szerve-
zői célul tűzték ki a minél szélesebb paletta bemutatását, azaz 
olyan profilú iskolák megismertetését, amelyek a IX. kerületben 
nem megtalálhatók, illetve olyan gimnáziumokat, amelyek a fe-
rencvárosi diákok körében is népszerűek és könnyen megköze-
líthetőek. Ferencváros és Józsefváros nyolcadikosai szervezetten 
látogattak el a börzére, ám rajtuk kívül is számos diák és szülő 
kereste fel a sportcsarnokot, összességében mintegy 400 érdeklő-
dő kapott segítséget az iskolaválasztáshoz.

H52
A kerületi ifjúsági szakemberek régi álma vált valóra azzal, hogy 
az Ecseri úti metróaluljáróból új helyre, a Haller utca 52.-be 
költözött a korábbi Alul-járó Ifjúsági Iroda. A 15 millió forintos 
önkormányzati beruházással létrejött színes, vidám, tágas helyi-
séget hivatalosan november 20-án, a Gyermekjogok Védelmé-
nek Világnapján adta át Novák Katalin család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár, Bácskai János polgármester és Urbán Szabó 
Sándor ifjúsági polgármester. A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi 
Tér különböző programokkal és többféle tanácsadással várja a 
fiatalokat. Itt ülésezik majd a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat is. Az ifjúsági polgármester a megnyitón elmond-
ta, az új iroda hozzájárul ahhoz, hogy megvalósíthassák céljukat: 
kimozdítani otthonról, a számítógép elől a diákokat. 

Kulturális Ifjúsági Központ 
Kállay Gáborné ifjúságügyért és kultúráért is felelős alpolgár-
mesterként vallja, hogy a városvezetés fontos feladata a fiatalság 
igényes, magas szintű kultúrával való megismertetése. Ennek 
érdekében számos kezdeményezés történt, illetve számos prog-
ram folytatódott a 2015-ös évben. A már korábban is meglévő 
rendhagyó irodalomórák, folyóirat-szerkesztőségi látogatások, 
képzőművészeti tárlatvezetések mellett a Moltopera Társulat 
és a Filmharmónia Magyarország szervezésében rendhagyó 
ének-zene órákat biztosított az önkormányzat a programra je-
lentkező iskolák számára. A Moltopera Társulat 2015-ben 20, a 
visszajelzések alapján „a gyerekek minden előítéletét ledöntő, 
nagyon hiteles, nagyon magával ragadó” előadást tartott a kerü-
let hét iskolájában. 

Környezettudatos nevelés – Madarak városa,  
Ferencváros
2015 decemberében indította el az önkormányzat a Madárbarát 
Ferencváros elnevezésű programját, melyre általános iskolák 
és óvodák jelentkezhettek madáretetők kihelyezésével. Az ön-
kormányzat finanszírozza a januárban kihelyezésre kerülő ma- 
dárodúkat és a madáreleséget, cserébe viszont arra ösztönzi a ma-
dárkedvelő gyerekeket, hogy folyamatosan etessék a madarakat, 
kövessék nyomon életüket, szokásaikat. A program 2016-ban ve-
télkedővel, izgalmas feladatokkal és madárfigyelő kamerák kihe-
lyezésével folytatódik.
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Jó úton „A teljesség felé” 
A ferencvárosi idősügyi programok, ame-
lyek a hatvan év felettieket segítik abban, 
hogy teljes életet élhessenek, 2015-ben is 
nagy népszerűségnek örvendtek. A 2014-
es esztendővel összevetve tavaly közel 
kétszeresére nőtt a rendezvények száma: 
25 helyszínen 615 ingyenes esemény várta 
az érdeklődőket. 

A látogatók száma közel 12 000 fő volt 
(ez tartalmazza az ismétlődő programok 
résztvevőit, illetve ha valaki több esemé-
nyen is megjelent). E szerint a kerületben 
élő 13 630 hatvan év feletti lakosból több 
ezer emberrel sikerült közvetlen kapcso-
latot teremtenie az önkormányzatnak. 
A célcsoportba tartozók mintegy 30 féle 
program közt választhattak, ezek közül a 
legfontosabbak az alábbiakban:

Egészségmegőrző programok: 
Orvosi előadások, egészségnapok külön-
böző témákban és helyszíneken. 

Képzések, tanfolyamok: 
Az élethosszig tartó tanulás elvét követve 
kezdő és haladó szintű angolnyelv-tanfo-
lyamot, német társalgási klubot, kezdő és 
haladó számítógép-kezelői tanfolyamot, 
számítógép- és mobiltelefon-használati 
tanácsadást biztosítottak a szervezők. Ez 
utóbbiakon fiatalok segítenek a vállalko-
zó szellemű örökifjaknak, ezzel biztosítva 
az idősügyi koncepció egyik legfontosabb 
célkitűzését: a generációk közötti kapcsolat 
építését. A kézműves foglalkozásokon a ke-
rületben található galériák, kézművesbol-
tok szakembereitől leshettek el fortélyokat 
az ügyesebb kezűek. Az elsősegély-tanfo-
lyamon praktikus, a problémák kezelésére 
és megelőzésére szolgáló ismereteket sajá-
títottak el a résztvevők. 

Kultúra, ismeretterjesztés: 
A Szó és ember irodalmi sorozat kereté-
ben többek között találkozhattak Pásztor 
Erzsivel, Verebes Istvánnal, Topolcsányi 
Laurával, Mikó Istvánnal, Pruzsinszky 
Sándorral, Pósa Zoltánnal és Ferdinándy 
Györggyel. A Filmklub is egész évben iz-
galmas szórakozást ígért: A koppányi aga 
testamentuma kapcsán Benkő Péter volt 
a vendég, Nemcsák Károly a Szomszédok 
című teleregényről beszélt, Pásztor Erzsi a 
Veri az ördög a feleségét című film vetítése 
után osztotta meg emlékeit. Táncdal-dél-
utánok idézték meg a résztvevők fiatalságát 
olyan fellépők segítségével, mint Endrődi 
Éva, Soltész Rezső, Maros Gábor vagy Ba-
kácsi Béla. Nagy siker volt Szulák Andrea 
karácsonyi koncertje, és a számos komoly-
zenei hangverseny is. A színdarabok rajon-
góit pedig a Turay Ida Színház előadásai 
várták. 2015-ben indult útjára a Népdalkör. 
A helytörténeti sétákon Róth Miksa üveg-
ablakaival, a Millenniumi Városközpont 
ipartörténeti előzményeivel, valamint Jó-
zsef Attila „lábnyomaival” ismerkedhettek 
meg a vállalkozó kedvűek. Immár negye-
dik alkalommal mérték össze tudásukat fi-
atalok és idősek közösen, egymást segítve 
a Helytörténeti Vetélkedőn. A József Attila 
Emlékhely (Gát u. 3.) áprilisban megújult 
kiállítását H. Bagó Ilona, a tárlat kurátora 
mutatta be. A Szenior Akadémia előadá-
sain az esések veszélyeiről, a digitalizáció 
„áldásairól”, az időskori szorongásról, de-
presszióról, a boldogság tudományáról, 
adatvédelmi alapismeretekről és az idősko-
ri fogyókúráról hallhattunk. Szeptembertől 
Mindentudás Akadémiája néven folyta-
tódott tovább a sorozat. Az előadók kivá-

lasztásában a közönségigény döntött: Né-
meth Lajos meteorológus az időjárásról és 
a klímaváltozásról, Pál Feri atya és Bagdy 
Emőke pedig a boldogság eléréséről tartott 
nagysikerű előadást. Horváth Edit az euró-
pai királyi családokról szóló pletykák vilá-
gába avatta be az érdeklődő közönséget. A 
Festőklub is egész évben várta a maguk-
ban tehetséget érzőket, a Macska- és állat-
barátok klubja pedig a kisállat-kedvelők 
számára biztosított hasznos időtöltést.

Prevenció és sport: 
Gyógytorna és vízitorna hetente két alka-
lommal két helyszínen, nordic walking 
kezdőknek és haladóknak, természetjárás, 
jóga és meridiántorna hetente. Ezek közül 
a lehetőségek közül választhatnak azok 
a hatvan év felettiek, akik tudják, hogy a 
test fiatalsága leginkább mozgással, sport-
tal őrizhető meg. Azok pedig, akik a heti 
rendszerességű sakkfoglalkozásokat láto-
gatták, az agytekervényeiket mozgathatták 
meg. Ferencváros évek óta rangos, dobogós 
helyezéseket szerez az Országos Szenior 
Sakkbajnokságon. 

„A teljesség felé” ingyenes eseményei-
ről az érdeklődők folyamatosan értesül-
hetnek a Ferencváros újság hasábjairól, 
a 9.tv műsoraiból és az önkormányzat 
honlapjáról. Aki igényli, heti rendszeres-
séggel, elektronikus formában is tájékoz-
tatást kaphat a programokról. Bármilyen 
kérést, kérdést, javaslatot, tanácsot szere-
tettel várnak az idosugy@ferencvaros.hu 
címen a szervezők, akik Sütő Andrással 
együtt vallják: „Önmagát becsüli meg 
minden nemzedék azáltal, hogy tudomá-
sul veszi: a világ nem vele kezdődött”.

Idősügy
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Kitüntetettek
Ferencváros Díszpolgára  
(posztumusz): 
Latinovits Zoltán színművész

Pro Urbe Ferencváros díj:
● Heincz Mihály építészmérnök, a József 
Attila-lakótelep főépítés-vezetője

● Dr. Székely János, az Esztergom-Bu-
dapesti főegyházmegye segédpüspöke, a 
Gát utcai Kaniziusz Szent Péter-templom 
templomigazgatója, a Magyarországi Püs-
pöki Kar romapasztorációs felelőse

Ferencváros József Attila díja
(posztumusz):
Miklós Tibor dalszövegíró, író, rendező

Ferencváros Sportjáért díj:
Bácsi Péter világ- és Európa-bajnok birkózó

Ferencváros Közbiztonságáért díj:
● Orosz Ágnes rendőr alezredes
● Karas János Károly tűzoltó alezredes, 
a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokság vezetője
Ferencváros Környezet- és 
Természetvédelméért díja:
Schmidt Egon ornitológus, író

Ferencváros Pro Facultate díja:
● Sebőkné Orosz Katalin, a Leövey Klára 
Gimnázium tanára
● Ipacs Anikó, a Csicsergő Óvoda
pedagógusa

Ferencváros Pro Sanitate díja:
Dr. Molnár Ferenc, a Mester utcai Szakren-
delő ortopéd főorvosa

Ferencváros Humanitas díja:
Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságá-
nak vezetője
Ferencváros Magyary Zoltán díja:
● Nehéz Jenő, a Polgármesteri Hivatal 
Szervezési és Informatikai Irodájának in-
formatikusa
● Lentiné Domján Edit Erika, a Polgármes-
teri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportjának 
munkatársa

Polgármesteri elismerő oklevelek:
Barabás Péter és a Leövey Klára Gimná-
zium természettudományi laboratórium 
fizika fakultációs diákjai, Benkó Sándor, 
Boldizsár László, Czakóné Dobó Kriszti-
na, Csaplárné Szvitil Magdolna, Csörgei 
Miklós, Dinyés László, Kaczkó Gáborné, 
Kopeczky Lajos, Kováts Megyesi Gabriel-
la, Orbán Gabriella, dr. Szvatkó Anna, dr. 
Tolnai Marianna

Díjátadás Ferencváros Napján

Összetartozunk
A Bakáts téri templomban ünnepelte Ferencváros a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napját. A műsorban felléptek kerületi és határon túli 
testvérvárosokból érkezett iskolások, valamint átadták a két éve 
alapított „Magyar Nyelvért” díjakat. A rendezvényen Ferencvá-
ros polgármestere, illetve a testvérvárosok vezetői – a saját tele-
pülésükről hozott vízzel – megöntözték a Nemzeti Összetartozás 
Fáját. A nyíradonyi erdőből származó fehérakácot – amelyet Tasó 
László államtitkár adományozott a IX. kerületnek – az együvé 
tartozás jelképeként a 2014-es megemlékezés során ültették el a 
Bakáts téren, az elszakított testvérvárosokból hozott földbe.

Ferencváros Önkormányzatának támogatásával testvérvárosunk, 
Beregszász delegációja látogatott Budapestre március 6-án. A Be-
regvidék FC felnőtt- és utánpótláscsapatának tagjai, valamint a 

városvezetők megtekintették a Fradi-stadiont és a múzeumot, a 
Parlamentet, valamint a belvárost.

Húsvétvasárnap az esti szentmise után jótékonysági hangver-
senyt tartottak az Üllői úti Szent Kereszt templomban. Az Ukraj-
nában dúló háború miatt nehéz helyzetben lévő Beregszász polgá-
rainak megsegítésére összegyűlt közel negyedmilliós támogatást 
az önkormányzat juttatta el Kárpátaljára.

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhan-
gúlag döntött arról, hogy 500 000 forintot adományoz a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a kárpátaljai magyar la-
kosság megsegítésére. A szervezet az adományt a kárpátaljai ok-
tatási-nevelési intézményekben tanuló gyermekek étkeztetésének 
támogatására használhatta fel.
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Emlékmű
Felavatták Schwajda György szobrát
Orbán Viktor miniszterelnök és Vidnyánszky Attila főigazgató 
avatta fel áprilisban Schwajda György, az új Nemzeti Színház 
első igazgatójának szobrát, Varga Imre Kossuth-díjas szobrász-

művész alkotását a teátrum előtti Bajor Gizi parkban. A kor-
mányfő beszédében kiemelte, Schwajda György neve bekerült 
azok közé, akiknek mindig hálás lesz a magyarság, hiszen neki 
köszönhető, hogy 165 év után a nemzet színháza végre egy 
olyan, hozzá méltó épületben lelt otthonra, amelyet erre a célra 
szántak, és ezért is építettek.

A repülés úttörőjének állítottak szobrot
Felavatták Louis Blériot szobrát a József Attila-lakótelepen ok-
tóber 16-án. A francia mérnök-pilóta 106 évvel ezelőtt innen – az 

akkor még katonai gyakorlótérként funkcionáló területről – el-
sőként szállt fel repülőgéppel Magyarországon. Az ünnepségen 
részt vett Simicskó István honvédelmi miniszter, Éric Fournier, 
Franciaország budapesti nagykövete, Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere, Vas Imre országgyűlési képviselő és Harangozó 
Tamás, a Magyar Repüléstörténeti Társaság elnöke. Kontúr And-
rás szobrászművész a pilótát a repülőgépében ábrázoló alkotásá-
nak érdekessége, hogy méretében egy az egyben az eredeti mása. 

Emléktáblát kapott Magyari Endre
Felavatták Magyari Endre emléktábláját december 1-jén, a Ma-
gyar Rádiózás Napján. A tábla a Tűzoltó utca 15. szám alatti ház 
falán kapott helyet, melyben a tudós 1946-tól haláláig lakott. A 
gépészmérnök kiemelkedő szerepet játszott a hazai rádiózás meg-

teremtésében. Az avatáson megjelent Magyari Endre fia és unoká-
ja, Kisfaludi Júlia, a Postamúzeum igazgatója, Horváth László, a 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum nyugállományú igazgatója 
és Bácskai János polgármester is. 

Felavatták Ballagi Mór emléktábláját
A 200 éve született nyelvész-teológus Ballagi Mór emlékére 
avattak táblát december 10-én az általa 1880-ban építetett Ki-
nizsi utca 37. számú háznál, amelyben egészen haláláig élt. A 

társasház falán elhelyezett emléktáb-
lát – amely Békési Sándor teológiata-
nár, grafikus tervei alapján készült el 
– Zsengellér József, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi 
Karának dékánja és Ballagi Mór dédu-
nokája, Ballagi Farkas leplezte le. 
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Kultúra
Ferencváros Önkormányzatának vezetése vallja, hogy a kultúra meghatározza és összetartja az 
emberi közösségeket. Így kulturális stratégiájában is két fontos pillért határoz meg: a progra-
moknak szervesen kell beépülniük a fővárosi, országos kulturális élet forgatagába, de legalább 
ilyen fontos, hogy helyi, kerületi igényeket is kielégítsenek, a kulturális esélyegyenlőséget szem 
előtt tartva nagy részük ingyenes, s emellett igényes legyen, illetve erősítsék a ferencvárosi iden-
titást. Ezek az elvárások érvényesültek a 2015-ben megvalósuló programok megvalósításánál is. 

Magyar Kultúra napja
Az immár hagyományos Újévi Koncerttel 
nyitották meg január 14-én a Magyar Kul-
túra Napja rendezvénysorozatot. Ferenc-
város kulturális ünnepe tavaly is tíznapos 
programsorozattal tisztelgett nemzetünk 
értékei előtt. A szervező Ferencvárosi Mű-
velődési Központ arra törekedett, hogy a 
képzőművészettől kiindulva, az irodalmon, 
a zenén és a táncon keresztül a színházig, 
minden művészeti ágban emlékezetes él-
ményt nyújtson a IX. kerület lakóinak. A 

Magyar Kultúra Hete színes gálaműsorral 
zárult Benedekffy Katalin énekes, Körtvé-
lyessy Zsolt színművész, a Concerto Buda-
pest zenekar, valamint a Magyar Nemzeti 
Táncszínház közreműködésével.

Tavaszünnep
Sokan ellátogattak a Haller parkba április 
25-én, az FMK egész napos rendezvényé-
re. A színpadon reggeltől késő estig zaj-
lottak a programok, fellépett többek közt 
a Makám és a Kaláka együttes. A rendez-
vény végén az R-GO adott fülledt nyári éj-
szakákat idéző koncertet, az ünnepet tűzi-
játék és látványos felvonulás zárta.

Kulturális seregszemle 
Immár hetedik alkalommal szervezték 
meg a Nemzetiségi Kavalkádot az FMK-
ban május 23-án. A görög, szlovák, szerb, 
román, horvát és roma együttesek műsora 
után gasztronómiai bemutatót tartottak, 

melyen a csoportok nemzetük konyhájá-
nak jellemző finomságaival látták vendé-
gül egymást és az érdeklődőket. 

református Zenei  
Fesztivál
Szintén májusban rendezték meg a ma-
gyar nép- és egyházzenei élet seregszem-
léjeként is ismert 12. Református Zenei 
Fesztivált Ferencvárosban. A háromnapos 
eseményen olyan elismert folklór zeneka-
rok léptek színpadra, mint a Muzsikás, a 

Parapács, a Vujicsics, a 
Makám vagy a Misztrál, 
de egyházi zenei együt-
tesek, kórusok, iskolai 
zenekarok is bemutat-
koztak. A fesztivált a 
Bartók Béla Konzer-
vatórium szimfonikus 
előadása, majd az Is-
merős Arcok koncertje 
zárta.

Humor és bor 
Szeptember első hétvé-
géjén az V. Humor- és 

Borfesztivállal kezdődött meg Ferencvá-
ros őszi programsorozata. A gasztronómiai 
ínyencségek és a legjobb borok élvezetét 
a poéngyártás hazai nagymesterei (Sándor 
György, Maksa Zoltán) tették teljessé, a 

rendezvényt zenés programok és lecsófő-
ző verseny gazdagította. Az első nap Tóth 
Vera koncertjével, a második pedig Kocsis 
Tibor Magyarok a Barcáért című filmjének 
vetítésével zárult.

Mulatott a lakótelep  
apraja-nagyja
Családi hétvégén kapcsolódhattak ki a 
kerület lakói szeptember 11–12-én, a 
József Attila-lakótelepi nagyjátszótér 
környékén. A minden korosztály számá-
ra érdekességeket kínáló Ferencvárosi 
Lakótelepi Mulatságon meghallgathat-
ták Szalóki Ági gyerekkoncertjét, fellé-
pett Ferenczi György és a Rackajam, a 
Mydros zenekar, valamint az Attila és 
Fiai Társulat, amely a hazai rockélet leg-
nevesebb előadóit vonultatta fel. 

Szüreti mulatság
Az Aszódi telepen rendezték meg a máso-
dik Szüreti mulatságot szeptember 19-én. 
A programok közt szerepelt gyermekszín-
házi előadás, a Romano Glaszo, valamint 
az Ildi Rider együttes koncertje is. A 
nagyszínpad programjaival párhuzamo-
san mustkóstoló, paprikáskrumpli-főző 
verseny és labdarúgó-villámtorna zajlott. 
A legkisebbeket ugrálóvár és kézműves 
játszóház várta.
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Világnapok Ferencvárosban
A művészet generációkon átívelő híd szerepét hangsúlyozva 
immár negyedik alkalommal rendezték meg „A teljesség felé” 
program részeként az Idősek és a Zene Világnapja elnevezésű 
rendezvénysorozatot, amely idén egybefonódott a Magyar Festé-
szet Napja eseményeivel. A szeptember 26-ától október 6-áig tartó 
rendezvényfolyam több mint húsz programot kínált időseknek és 
fiataloknak egyaránt. 

 Mesenap és Mesterségek Fesztiválja
Az egész nap zuhogó eső miatt a Haller park helyett az FMK épü-
letében tartották meg szeptember 26-án a VII. Mesenap és a II. 
Mesterségek Fesztiválja rendezvényeit. A kisgyerekes családok itt 

tekinthették meg a bábszínházi előadást, majd az Alma és a Cim-
bora együttesek koncertjét. Az esemény fényét Takács Nikolas, 
majd este a Neoton koncertje emelte.

Fesztiváloztak a diákok
A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) 
minden év szeptemberében megrendezi az Ifi Fesztet. A rendez-
vény programsorát teljes egészében a diákok találják ki és szerve-
zik le, az önkormányzat pedig anyagi hátteret biztosít számukra. 
A harmadik alkalommal megrendezett diákfesztiválon a kerületi 
iskolák tehetséges fiataljai mutatkoztak be, Puskás Peti énekelt, 
és bográcsfőző versenyt is tartottak.

Kapu az egymás felé nyitáshoz
A zene, a tánc, a gasztronómia egy gazdag szövetű kultúrá-
ban összekötő kapocsként működik. Ennek jegyében rendezték 
meg október 3-án a Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivált. 
Az eseményt Kökény Attila koncertje nyitotta meg, majd a Fe-
rencvárosi Polgárok Népi Zenekara szórakoztatta a közönsé-
get. A Romani Design divatbemutatója után a Khamoro Bu-
dapest Band, majd a Romono Glaszo koncertje következett. A 
pörköltfőző verseny eredményhirdetése után a SUKAR tánc-
együttes mutatkozott be, végül a Bescart Trió koncertje zárta a 
fesztivált. Kísérőprogramként magyarországi roma művészek 
munkáiból nyílt kiállítást láthattak az érdeklődők, a kicsiket 
pedig számos gyerekprogram várta. 

A Pinceszínház programjai és kerületi  
kedvezményei
Az önkormányzat által fenntartott Pinceszínház az ősszel kezdődő 
évadban – a már műsoron lévő darabok mellett – három különbö-
ző igényt kielégítő, három különböző célközönséget megcélzó új 
bemutatóval várta a színházrajongókat: a szórakoztató és elgon-
dolkodtató szatirikus  Finito, a kispolgári lét elemeit megjelenítő 
Kék róka, illetve a felnőtteket és gyerekeket egyaránt megszólító 
Lázár Ervin-mű, a Négyszögletű Kerek Erdő előadásaival.  Az 
új vezetés egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a ferencvárosi-
ak számára még vonzóbbá tegye a színházat. Ennek érdekében 
az előadások mellett irodalmi beszélgetésekkel, versszínházzal és 
kedvezményes jegyekkel (ferencvárosi lakosok számára 20%, 60 
év feletti ferencvárosiak részére 30%) várja az érdeklődőket. To-
vábbá a kerületi iskolák számára beavató előadásokat, rendhagyó 
irodalomórákat szervez. Valamint minden évben a kerületi iskolák 
diákjaival színpadra visz egy darabot. A korábbi hagyományt foly-
tató Ferencvárosi Ádámok és Évák elnevezésű program első előa-
dásának, a János vitéznek a próbái több száz diák és drámatanár 
bevonásával zajlottak a 2015-ös évben. A bemutatóra 2016-ban, 
január 22-én, a Magyar Kultúra Napján kerül sor az FMK-ban.

Egyéb kulturális programok
2015-ben Ferencvárosban egy olyan nap sem volt, amely ne tar-
togatott volna valamilyen programlehetőséget a kultúrakedvelő 
kerületieknek. A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézmé-
nyei szervezésében számos kiállítás volt megtekinthető az FMK 
Folyosógalériáján, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben 
vagy a Mester utcai Pincegalériában. A József Attila Irodalmi 
Szalon vendégeként pedig többek közt Lackfi János, Dragomán 
György, Szabó T. Anna és Térey János mesélt életéről, műveiről 
közönségének. 

A nyári vakáció idején a Ferencvárosi Művelődési Központ által 
szervezett ingyenes programok nyújtottak hétről hétre tartalmas 
és színvonalas szórakozást gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. 
Július 1-jétől augusztus 12-éig, minden szerdán délelőtt a József 
Attila-lakótelepi nagyjátszótéren felváltva színházi és zenei előad-
ások, illetve kézműves foglalkozások várták a kicsiket. Csütör-
tökönként ugyanebben az idősávban a Ferenc térre szerveztek 
programokat július 2. és augusztus 13. között. Minden héten va-
lamilyen színházi vagy bábszínházi előadás szórakoztatta az egy-
begyűlteket. A csütörtöki Zenés esték a Ferenc téren című prog-
ramsorozat részeként minden héten más produkciót hallgathatott a 
nagyérdemű: gitárduót, bigbandet, vagy épp népi zenekart. 

Neoton koncert

Ferenc tér
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városrehabilitáció
Lezárult a József Attila Terv első üteme
Nyitrai Imre helyettes államtitkár, Bácskai János polgármester 
és Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója részvételével adták át 
november 30-án a megvalósult József Attila Terv (JAT) I. ütem el-
nevezésű kiemelt projektet, melynek ünnepélyes záróeseményét a 
Lenhossék utca 7–9. szám alatti megújult háztömbben tartották. A 
2,81 milliárd forint európai uniós forrásból megvalósult komplex, 
szociális városrehabilitáció célterülete a Gát utca, Thaly Kálmán 
utca és Márton utca közötti szakasz volt. A program célja a társa-
dalmi problémák kezelése, a történelmi városrész újjáélesztése, a 
rehabilitációs folyamat kiterjesztése volt oly módon, hogy annak 
eredményeképpen a projekt területén lakók életminősége javul-
hasson, és megszűnjön a társadalmi szegregáció. 

A JAT I. ütemében az öt felújított lakóházban eredetileg meglé-
vő 134 félkomfortos bérlakásból 106 új, összkomfortos otthont 
alakítottak ki, illetve mintegy 300 millió forint értékben humán-
fejlesztési programokat is megvalósítottak. A projekt részeként 
modernizálták a József Attila Emlékhelyet, elkészült a Gát utca 
rekonstrukciója (lásd címlapképünkön), illetve három kapcsolódó 
útszakasz felújítása és forgalomcsillapítása is megvalósult. To-
vábbá olyan új intézmények kezdhették meg működésüket, mint 
a 838 négyzetméter alapterületű Ferencvárosi Szociális és Közös-
ségi Központ, benne a Családmentori Irodával, valamint az 523 
négyzetméteres Munkaerő-piaci Szolgáltató Iroda. Ez utóbbinak 
a projekt során részlegesen felújított (homlokzatrenováció, nyílás-
zárók cseréje) Gát utca 25. számú lakóház földszintjén kialakított 
helyiség ad otthont. Szintén a JAT I. ütem részeként készült el Gát 
utca 3. és 5. szám mögötti belső kert, valamint a Lenhossék utca 
7–9. szám mögötti közös zöld kiépítése.

2015-ben megvalósult további épületfelújítások:  
A fővárosi rehabilitációs keretből korábban nyert támogatással el-
készült a Viola utca 37/C, a Balázs Béla utca 11. (Thaly Kálmán u. 
19.) és a Balázs Béla utca 32/A–B épületek teljes rekonstrukciója.

2015-ben elbontott lakóépületek:
Balázs Béla utca 23., Balázs Béla utca 24. 
Intézményrenoválások: 
• A Környezet és Energia Operatív Program részeként megva-

lósult a Polgármesteri Hivatal Lenhossék utca 24–28. szám 
alatti ingatlanjának, a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Isko-

la és a Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) épületének 
energetikai korszerűsítése. 

• Elkészült a Polgármesteri Hivatal, illetve az Ügyfélszolgálat 
(Bakáts tér 14.) külső akadálymentesítése és díszkertjének 
kialakítása is.

• Kicserélték több közterületi, így a Zombori utcai (Aszó-
di-lakótelep), a Kerekerdő parkban lévő, a Vendel utcai 
Sportcsarnok előtti, illetve a Markusovszky téri sportpálya 
műfű borítását. 

• Új, egyedi gyártású, széles, saválló csúszdát, illetve új nyúj-
tósort helyeztek ki a Kerekerdő parkban.

• 37,5 millió forintból végeztek felújítási munkálatokat a Pöty-
työs, valamint a Ráday utcai bölcsődékben, 100 milliós nagy-
ságrendű összegből történt renoválás a Liliom, a Csicsergő, 
a Kicsi Bocs, a Napfény, az Ugrifüles, a Méhecske, illetve a 
Kerekerdő Óvodában. 

• Kicserélték az ablakokat a Kosztolányi Dezső Általános Is-
kolában, és közel 70 millió forintból felújították a Leövey 
Klára Gimnázium gázkazánjait és hőközpontját.

• Elkészült továbbá az önkormányzat Ráday utca 26. szám 
alatti helyiségcsoportjának elektromoshálózat-korszerűsítése 
és vizesblokkjainak felújítása.

rangos elismerésben részesült  
a tömbrehabilitáció
A XVII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat II. díját és 
a Magyar Urbanisztikai Társaság különdíját nyerte Ferencváros 
Önkormányzata és a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 
Városfejlesztő Zrt. közös, Tömbrehabilitáció és városmegújítási 
akció című pályázata. Ezzel megnyílt annak lehetősége, hogy a 
kerület részt vegyen a FIABCI Prix d`Excellence nemzetközi pá-
lyázatán is. Az átadáson elhangzott, a különdíjjal az Urbanisztikai 
Társaság a ferencvárosi városrehabilitáció több évtizedes, töret-
len, következetes munkáját kívánta elismerni.Balázs Béla utca 11.

Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
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Kávézót nyitott  
az apácarend
Egy fővárosi pályázatnak köszönhetően 
a Boldogasszony Iskolanővérek május-
tól kávézót is üzemeltetnek Ráday utcai 
központjukban. A nővérek – Ferencvá-
ros Önkormányzatának segítségével – a 
Fővárosi Önkormányzat Tér-köz pályá-
zatán nyertek el 15 millió forintot. Ezért 
azt vállalták, hogy egy új közösségi teret 
hoznak létre. A rend ugyan nem tud napi 
nyitva tartást biztosítani, de házon belüli 
és kívülről szerveződő rendezvényeknek, 
kulturális programoknak helyet adnak. A 
megnyitón részt vett Bagdy Gábor főpol-
gármester-helyettes is.

Korszerűsítés  
a Patronában
Az Európa Unió 100 százalékos finan-
szírozásával, mintegy 95 millió forintos 
beruházással napkollektorokat telepítet-
tek és korszerűsítették az elavult fűtési 
rendszert a Patrona Hungariae Katolikus 
Iskolaközpontban. A fejlesztéssel az in-
tézmény célja a vételezett fűtési-energia 
egy részének kiváltása, az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának csökkentése, 
valamint a fűtésszámlák költségének 
leszorítása volt.

Az iskolaközpont novemberben egyhe-
tes rendezvénysorozattal ünnepelte, hogy 
20 éve nyitotta meg kapuit a Patrona álta-
lános iskolája és zeneiskolája. 

Aranyév a Fradinál
A Ferencváros női kézilabdacsapata 
megtörte a Győr nagy sorozatát, és 2007 
után ismét aranyérmes lett az NB I-ben.

Szakadó esőben, villámlások közepet-
te, nagyszerű játékkal 4-0-ra győzte le a 
Ferencváros labdarúgócsapata a Magyar 
Kupa döntőjében a Videotont, és tizen-
egy év után ismét megnyerte a serleget. 
A Fradinak ez volt a 21. sikere ebben a 
sorozatban.

Nyolc szezon után véget ért a labdarú-
gó-Ligakupa története. Az utolsó, törté-
nelmi finálét Debrecenben vívta a házi-
gazda és a Ferencváros. A zöld-fehérek 
két évvel fehérvári sikerük után ismét 
megnyerték a serleget.

Az elmúlt öt évben az MTK volt a bajnok 
a női labdarúgó NB I-ben. A 2014/15-ös 
küzdelemsorozatot azonban a kék-fehérek 
legyőzésével – fennállása során először 
– a Ferencváros együttese nyerte meg. 
Három nappal később a Magyar Kupát is 
elhódította a Fradi a címvédő MTK-tól.

Fél évszázada  
az olvasókért
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Bör-
zsöny utcai fiókja fennállásának 50. ju-
bileumát ünnepelte október 8-án. Az in-
tézmény a lakóteleppel egyszerre kezdte 
pályafutását, és hamarosan az olvasó-
közönség kedvence lett, mára 2800 re-
gisztrált felhasználóval büszkélkedhet. 
Az eseményen jelen volt Kállay Gáborné 
alpolgármester és Fodor Péter, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója is.

140 éves  
a gimnázium
Májusban ünnepelte fennállásának 140. 
évfordulóját a Leövey Klára Gimnázium. 
A gálaműsorban a sikeressé vált leöveys 
színészek, énekesek, operaénekesek, il-
letve az Andor Ilona Baráti Társaság Ko-
dály-kórusa lépett fel. Az intézmény e 
mellett a 40 éve végzettek számára öreg-
diák-találkozót rendezett, valamint kiállí-
tásokkal, teremavatóval, színkörbemuta-
tóval is tisztelgett a jubileum előtt.

Az intézményben játékokkal és babzsá-
kokkal felszerelt közösségi termet adtak 
át szeptemberben. A korábban használa-
ton kívüli raktárhelyiség egy TÁMOP pá-
lyázatnak köszönhetően újult meg, amely 
a tolerancia és az elfogadás erősítését tűz-
te ki célul a fiatalok körében. Jubilált az idősklub

Zenés műsorral kísért ebéddel kedves-
kedett tagjainak a 25. születésnapját ün-
nepelő Friss utcai Szerető Kezek Idősek 
Klubja. Az ünnepségen Bácskai János 
polgármester ígéretet tett arra, hogy bőví-
teni fogják a klub területét. A kerület öt 
idősklubját üzemeltető FESZGYI igaz-
gatója, Gedeon Andor pedig elmondta, 
2016-ban belevágnának az épület és az 
udvar felújításába, hogy a Toronyház ut-
caihoz hasonló színvonalúvá alakítsák át.

Ünnepelt  
a Kosztolányi iskola
Egykori és jelenlegi diákjai, szülők és 
családtagok ünnepelték 50. születésnap-
ja alkalmából a József Attila-lakótele-
pi Kosztolányi Dezső Általános Iskolát 
március 28-án. A rendezvényre több mint 
200 vendég regisztrált, őket gazdag prog-
ramkínálat várta az intézmény szabadtéri 
színpadánál, sportudvarán és a játszóté-
ren, illetve az intézmény épületén belül is. 
A régi diákok az iskolatörténeti kiállításon 
eleveníthették fel emlékeiket, és voltak, 
akik erre a napra időzítették osztálytalál-
kozójukat.

régi-új orgona  
a Kálvin téren
A technikai finomhangolást követően 
szeptember 4-én átadták a Kálvin téri re-
formátus templom teljes körű rekonstruk-
ción átesett, immár újra eredeti hangján 
megszólaló orgonáját. A templom felújí-
tásakor a 186 éves hangszert le kellett 
bontani, és azt korábbi állapotában nem 
is lehetett visszaépíteni, ezért végül az 
eredetihez mind kivitelezésben, mind pe-
dig hangzásvilágban minél közelebb álló 
hangszer megépítése mellett döntöttek. 
Magyarország legnagyobb késő barokk 
hangzású orgonáját korábban többször is 
átépítettek, ezért a precíz kivitelezéshez 
komoly levéltári és kutatómunkára volt 
szükség. Az orgona elrendezése is meg-
változott, így szabaddá vált a fény útja 
a homlokzati üvegablakon át, emiatt a 
templom is világosabbá vált. 

Sakkbázis lett  
a Kosztolányi iskola
A Sakkpalota Program regionális referen-
ciaiskolájává avatták a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskolát. Az erről szóló együtt-
működési megállapodást minden idők 
legjobb női sakkozója, Polgár Judit hite-
lesítette aláírásával. A titulus azon intéz-
ményeket illeti meg, amelyek a legmaga-
sabb szinten használják a készségfejlesztő 
programot, és aktívan be is mutatják azt a 
környező iskoláknak.
Az intézményben – 2015-ben első ízben 
– két alkalommal is megrendezték a Fe-
rencvárosi Sakk-kupát.

Koncert  
az évfordulón
Megalapításának 105. évfordulóját ün-
nepelte november 16-án a Ferencvárosi 
Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola. Az eseményen Kokas Ferenc, az 
iskola igazgatója köszöntötte a megjelen-
teket, majd az Excanto együttes adott kon-
certet. A zenekar több szálon kapcsolódik 
az intézményhez, hiszen tagjai közül töb-
ben itt tanultak vagy tanítottak.
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Elismerésben  
részesült a honlap
A Magyar Minőség Portál 2015 díjat 
nyerte el Ferencváros Önkormányzatának 
honlapja, a ferencvaros.hu. A pályázat 
célja, hogy elismerje és népszerűsítse a 
kiemelkedő minőségi jellemzőkkel ren-
delkező magyar nyelvű honlapokat. A díj 
odaítélésében szerepet játszott a Ferenc-
város Önkormányzata által működtetett 
portál küldetése, interaktivitása, megje-
lenése, valamint kezelhetősége, az oldal 
tartalma, a tartalomfrissítés gyakorisága 
és szisztémája, illetve a látogatók elége-
dettségének mérése is.

Újbudáig jár az 1-es villamos
Tarlós István tartott sajtótájékoztatót a 
Lurdy Ház előtt március 20-án, az 1-es 
villamos Újbudáig meghosszabbított, 20 
év után megépült 3,3 kilométer távú új 
pályaszakaszának átadásakor. A főpolgár-
mester elmondta, új megállókat hoztak 
létre, illetve lifteket és aluljárókat építettek 

az Infopark és a Budafoki út megállókhoz. 
Hozzátette, az 1-es és a 3-as vonalon meg-
újult az infrastruktúra, mérséklődött a kör-
nyezetterhelés, nőtt az utazási sebesség, 
csökkent a menetidő és akadálymentesítet-
ték a megállókat.

Magánszakrendelő 
nyílt a Millenniumi 
Városközpontban 
Négy szinten, két sebészeti műtővel, 14 
ággyal és 25 rendelővel nyílt meg a Duna 
Medical Center (DMC) Szakrendelője és 
Egynapos Sebészeti Központja a Lech-
ner Ödön sétány egyik irodaházában. Az 
intézményben az orvoslásban alkalma-
zott jelenlegi legkorszerűbb eszközökkel 
gyógyítanak.

Helyreállították  
a viharkárokat
Az elmúlt évtizedek egyik legpusztítóbb 
vihara csapott le a fővárosra július 8-án. 
Az orkánerejű szél Ferencvárosban is 
jelentős rombolást végzett: leginkább a 
MÁV-Aszódi telepet, a József Attila-la-
kótelepet és a Mester utca–Haller park 
környékét zilálta szét, de az egy halálos 
áldozatot is követelő természeti csa-
pás következtében a kerület szinte tel-
jes területén súlyos károk keletkeztek. 
A katasztrófavédelem, a rendvédelmi és 
önkormányzati szervek példás együttmű-
ködésben dolgoztak a kárelhárításon.

Szárnyasoltár
Ünnepi szentmise keretében szentelték 
fel a Páli Szent Vince-templom új szár-
nyas-oltárát, amelynek kivitelezését Fe-
rencváros Önkormányzata is támogatta. 
A Haller téri templom 75. évfordulóján, 
2012-ben pályázatot hirdettek egy, a temp-
lom kereszthajójában létesítendő vallási 
témájú műalkotás létrehozására. A pályá-
zatot Dinyés László nyerte meg egy egye-
di szárnyasoltárral, melynek egyik oldala 
az „Isteni Irgalmasság” témáját jeleníti 
meg, a másik pedig a húsvéthoz kötődve 
Jézus keresztre feszítését és feltámadását 
mutatja be. Az első oldal 2014 áprilisában 
készült el, a szárnyasoltár másik oldala 
azonban az alkotó betegsége miatt csak 
2015 májusában lett kész, ezt szentelte fel 
Székely János segédpüspök június 14-én. 

A Groupama  
Aréna díjai
Neves nemzetközi szakemberekből álló 
zsűri választotta meg – több száz nevező 
közül – a világ legjobb újonnan épült sta-
dionjának az FTC 2014-ben elkészült ott-
honát. A június 10-én megtartott Stadium 
Business Awards elnevezésű esemény ré-
szeként 16 különböző kategóriában adtak 
át díjakat. A döntésnél figyelembe vették 
az Üllői úti aréna korszerű építészeti és 
technológiai megoldásait, a magas szín-
vonalú szolgáltatásokat, a nyugat-euró-
pai szurkolói élmény hazai meghonosí-
tását és a létesítmény sokoldalú, kreatív 
hasznosíthatóságát. További pozitívum a 
gazdaságosság; a Fradi otthona összeha-
sonlíthatatlanul kevesebb pénzből épült 
fel, mint a díjra jelölt többi stadion. A 
Groupama Aréna biztonsági megoldásai 
szintén világszínvonalúak, ezt bizonyítja, 
hogy a létesítménybiztonsági kategóriá-
ban is fődíjra jelölték.

Novemberben a FIABCI Magyar Tago-
zatának Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pá-
lyázatán a Lakásvásár Médiacsoport kü-
löndíját is az FTC stadionja, a Groupama 
Aréna kapta.  

Újabb  
közbringaállomások
2015-ben három új MOL Bubi gyűjtőál-
lomást adott át a BKK Ferencvárosban. 
Az egyik a Bakáts téren, a másik a Vendel 
utcában, a Leövey gimnázium és a Sem-
melweis Egyetem tőszomszédságában, a 
harmadik pedig a Ferenc téren található.

Múzeumi státusz a 
Fradi-gyűjteménynek
Hivatalosan is elnyerte a múzeumi mi-
nősítést a Fradi Múzeum. A tárlat látvá-
nyos, interaktív formában mutatja a be a 
magyar futball legismertebb csapatát. A 
bejáratnál „Kalap”, a legendás fruttiárus 
figurája fogadja a látogatókat. A díjak, 
serlegek és Nyilasi Tibor ezüstcipője 
mellett emlékezetes mérkőzések jele-
neteit nézhetjük meg a kivetítőkön. Az 
egyik legötletesebb megoldás a csapat 
eredeti öltözőszekrénysora. A szekrénye-
ket kinyitva az 1900-as évektől kezdve 
évtizedenként csoportosítva tárulnak 
elénk a Fradi aktuális mezei, felszerelé-
sei, fontosabb mérkőzései, miközben az 
élő közvetítés kommentátorát halljuk.

nagyvásárcsarnok 
a legjobb
Az egyik legmérvadóbb utazási oldal, a 
CNN Travel Európa legjobb piacának vá-
lasztotta 2015-ben a Fővám téri Nagyvá-
sárcsarnokot. Ferencváros büszkesége ez-
zel olyan nagyhírű vásárokat előzött meg, 
mint a barcelonai Mercat de San Josep de 
la Boqueira, az isztambuli Nagy Bazár, a 
londoni Portobello Road vagy a párizsi 
Les Puces. A CNN Travel összeállítása 
szerint az itteni standokon friss árukkal 
várják a vásárlókat, az impozáns épület 
pedig áttekinthető és bejárható. 

Közösségi kert
2600 négyzetméteren, 100 parcellával 
Budapest legnagyobb közösségi kert-
je jött létre a Magyar Telekom jóvoltá-
ból Ferencvárosban, a Soroksári úton. A 
Kerthatár Közösségi Kertben a fővárosiak 
zöldséget, gyümölcsöt, gyógy- és fűszer-
növényeket termeszthetnek. A távközlési 
cég – egy lakossági kezdeményezést fel-
karolva – a Soroksári út 166/A szám alatt 
lévő, használaton kívüli telkét engedte át a 
nagyvárosi kertészkedés céljára.


