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A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
   
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Mivel József Attila életműve elválaszthatatlan Ferencvárostól, így Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Ferencváros Önkormányzata) 

kiemelt kulturális célja, hogy szülöttjének költészetét, munkásságát a lehető legszélesebb 

körben népszerűsítse, az országos József Attila-kultuszt – elsősorban a fiatalságot érintően – 

továbbépítse. 

 

A JÓZSEF ATTILA MINDENKINEK programsorozat célja, hogy ne csak kerületi, hanem 

országos szinten és a határon túli magyarlakta területeken is éltesse József Attila kultuszát. 

Hiszünk a jövő generációjának értékmegőrző és értékközvetítő szerepében, így a 

programsorozat rendezvényei jellemzően az országban és a határon túl élő középiskolásokat, 

fiatal felnőtteket szólítják meg ennek a kulturális missziónak a nevében. 

 

I. 

József Attila mindenkiNET 

 

Hagyományteremtő céllal indította el Ferencváros Önkormányzata a költő születésének 

110.évfordulója alkalmából a határon innen és túl élő fiatalokat saját eszközeiken keresztül 

megszólító József Attila mindenkiNET nevű videó-pályázatát, melyre 32 év alatti fiatalok 

jelentkezhettek, és olyan anyagokat vártunk, amelyekben elhangzik József Attila valamelyik 

költeménye vagy annak részlete akár szavalva, akár megzenésített változatban. A pályázatra 

54 videó érkezett be a rövidre szabott pályázati időszak alatt. A kezdeményezés népszerűségét 

is mutatja, hogy a határidő után is folyamatosan érkeztek a feltöltések, a 

jozsefattilamindenkinet.hu honlapon a két hét alatt 11 444 látogató fordult meg, ebből a 

határidőt megelőző napon 4 300 fő, mely szám kiemelkedően magas kulturális-irodalmi 

témában. A facebook oldal posztjai közel 40 000 emberhez értek el, és két olyan pályamű is 

érkezett, melyre 1 000 fölötti „like”-szám érkezett. Külön sikerként éltük meg, hogy 

testvérvárosunkból, Királyhelmecről is érkezett be pályázat, mely 3. helyezést kapott. A 

program sikere bebizonyította, hogy a mai fiatalok is értik és szeretik József Attila költészetét. 

A felhívásra beérkezett színvonalas pályaművek sikeréből kiindulva úgy döntöttünk, hogy 

szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a programmal, így minden évben két alkalommal - a 

költő születésének és halálának évfordulója alkalmából – tervezünk több száz fiatalt arra 

ösztönözni, hogy olvassa, értelmezze József Attila verseit. 

 

2015 júniusában pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melynek részét 

képezi a József Attila mindenkiNet 2015. évi decemberi és 2016. évi áprilisi fordulója. 

 

A pályázat eredményhirdetése csak december közepén, végén várható, így a december 3-ára, 

a költő halálának évfordulójára tervezett forduló anyagi fedezetét biztosítani szükséges, 

melynek összege: bruttó 700 000 Ft. Ez az összeg tartalmazza a technikai háttér biztosítását 

(site lemásolása és élesítése, a korábbi verseny archiválása és belinkelése az új site-ra, a 

beérkező művek folyamatos figyelése, feltöltése), a kommunikációs költségeket, illetve a 



fiatalok számára vonzó díjak (okostelefon, tablet) költségeit. Elengedhetetlenül fontosnak 

tartjuk, hogy a fiatalokat a saját eszközeiken keresztül szólítsuk meg, és a számukra vonzó 

díjakkal jutalmazzuk a legjobbakat, illetve esetlegesen olyan eszközhöz juttassuk 

(Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy ezen eszközök vásárlását, mint természetbeni 

juttatást, 51,17 % különadó terheli.) őket, melyekkel a további pályázatainkra is elkészíthetik 

alkotásaikat. 

 

II. 

József Attila születésének 110. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi koncert 

finanszírozása 

 

A József Attila mindenkinek jelszó szellemében a József Attila Emlékhely ünnepélyes átadása 

alkalmából Ferencváros Önkormányzatának felkérésére 14 kortárs költő készített Ünnepi 

szonettkoszorút József Attila Hazám című verse utolsó szonettjének soraira. A szerzők: 

Dobai Péter, Zsille Gábor, Oláh János, Lackfi János, Tóth Krisztina, Lanczkor Gábor, Térey 

János, Zalán Tibor, Tőzsér Árpád, Mezey Katalin, Szálinger Balázs, Erdős Virág, Lázár 

Balázs, Rózsássy Barbara. 

 

Az ünnepi szonett-koszorú december 3-án jelenik meg könyv formájában. A kiadványt a 

József Attila Általános Iskola diákjai által készített illusztrációk díszítik, kiadását Ferencváros 

Önkormányzatával együttműködési szerződésben rögzített vállalásai terhére a Széphalom 

Könyvműhely végzi. 

 

Ezzel párhuzamosan Ferencváros Önkormányzata felkérte a Kaláka Együttest, Ferenczi 

Györgyöt, illetve a Rackajam Együttest a szonettkoszorú megzenésítésére. A költő halálának 

évfordulóján, december 3-án kerülne sor a Kaláka-koncerttel egybekötött ünnepi 

megemlékezésre is. A koncert és a szonettkoszorú megzenésítésének teljes költsége 

1.075.000,- Ft + Áfa (br. 1.365.250,- Ft), mely tartalmazza Ferenczi György, valamint a 

Rackajam Együttes fellépésének díját is. 

 

A fentiekben, két pontban részletezett tevékenységek megvalósításához szükséges fedezet a 

2015. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési során rendelkezésre áll. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2015. november 5. 

 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 

Határozati javaslat 

 

A. változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. József Attila mindenkiNET pályázat keretén belül szervezett rendezvény 

megszervezéséhez, valamint a díjazottaknak szánt ajándéktárgyak megvásárlásához 

…. Ft összeggel hozzájárul a 2015. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi 

és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére.  

 

Határidő: 2015. november 11.  

Felelős: Mészáros László elnök 

 

2. felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a rendezvény megrendezéséhez 

szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

B. változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a József Attila mindenkiNET pályázat 

keretén belül szervezett rendezvény megszervezését, valamint a díjazottaknak szánt 

ajándéktárgyak megvásárlását. 

 

Határidő: 2015. november 11. 

Felelős: Mészáros László elnök 

 

II. 

Határozati javaslat 

 

A. változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. József Attila halálának évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezés 

megrendezéséhez …. Ft összeggel hozzájárul a 2015. évi költségvetés 3146. számú 

„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére.  

 

Határidő: 2015. november 11.  

Felelős: Mészáros László elnök 

 

2. felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a rendezvény megrendezéséhez 

szükséges intézkedések megtételéről. 



 

Határidő: döntést követő 30 napon belül  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

B. változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja József Attila halálának évfordulója 

alkalmából tartott ünnepi megemlékezést. 

 

Határidő: 2015. november 11. 

Felelős: Mészáros László elnök 
 

 


