
Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (Ferupe) 

 

Szakmai beszámoló 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. augusztus 1. és 2018. május 

31. napjáig terjedő időszakra kötött közszolgáltatási szerződést a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári 

Egyesületével a kerületi lakosság kulturális lehetőségeinek kiszélesítése, kulturális életének 

gazdagítása érdekében.  

Egyesületünk azzal a célkitűzéssel alakult, hogy tevékenységével a kultúra ügyét szolgálja 

Ferencvárosban. Legfontosabb feladatunknak tartjuk a kis közösségekbe ágyazódó kulturális 

programok szervezését. Ahhoz, hogy a kultúra nagyobb beágyazottságra tegyen szert, és a 

társadalom tagjai ne csak passzív „kultúrafogyasztók” legyenek, hanem aktívan alakítsák, 

formálják a kultúrát, igazán összetartó, helyi közösségekre van szükség. 

A szabadidő eltöltésén túl a valahová tartozás érzésének megadása lelki szükséglet, önerősítő 

élmény. A közösségbe való bekapcsolódás hozzájárul ahhoz, hogy a kerületben lakó polgárok 

gyakorolhassák kreativitásukat, hasznosnak érezzék magukat. Napjainkban egyre nagyobb 

szükség van az államon és egyúttal az egyes embereken túli civil társadalom ilyenfajta 

megnyilvánulására. Sok ember számára a szervezetünkben és a rendezvényeinken való jelenlét 

az egyedüli lehetőség a művészeti élet vérkeringésébe való bekapcsolódásra. 

A fenti célok megvalósítása érdekében szervezünk zenés irodalmi esteket, koncerteket, 

jótékonysági vásárt, ismeretterjesztő előadásokat, múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, 

amelyekből 2017/2018-ban a következő programokat sikerült megvalósítanunk: 

 

1. Hagyományok háza/ Nyitott Műhely/ Nyílt hét a Design hét keretében 

2017. október 13., Magyar Népi Iparművészeti Múzeum 

 

„Fekete-fekete folk design”- program  

A népi iparművészek a hagyományos magyar népi technikákkal olyan öltözékkollekciót 

hoztak létre, amely illeszkedik a modern életvitelhez. A programon résztvevők ízelítőt 

kaphattak arról, hogy egy szűrrátétes, gyöngyből fűzött, hímzett, vagy szövött övvel, 

nyakékkel, vagy sállal hogyan tehetik ízlésesen, hagyományokat ápolva változatossá 

öltözéküket. 

A bemutató után lehetőség volt kötetlen beszélgetésre az alkotókkal. 

 

2. Kegyeleti séta Tóth Ilonka szülőházában 

2017. november 4., XVI., Állás utca 57. 

 

1957-ben végezték ki Tóth Ilonka ötödéves szigorló orvostanhallgatót, gyilkosság koholt 

vádjával. A forradalom 60. évfordulója tiszteletére, október 23-án (Ilonka születésnapján!), 

adták át az Emlékházat, ahol 3 évig lakott. A földalatti kiállítótérben a Markó utcai tárgyalót 

rekonstruálták.  

A tárlók a forradalom és szabadságharc, valamint a korszak eseményeit és tárgyait mutatták 

be. Soha nem felejthető, torokszorító, pillanatokat élhettek át, akik velünk tartottak. 

 

3. Zenés - verses irodalmi összeállítás a „Reformáció 500” alkalmából 

2017. október 30., Kálvin Téri Református Templom 

 

A reformáció 500. évfordulója alkalmából a műsort a Pinceszínház és a Ferupe közösen 

szervezte. Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek magyar protestáns költők (XVI–

XX. század) verseiből válogattak: - a teljesség igénye nélkül - Balassi Bálint, Petőfi Sándor, 

Arany János, Tóth Árpád, Reményik Sándor, Weöres Sándor költeményei hangzottak el. Az 
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Excanto régi zene együttes különleges hangulatot teremtett a költeményekhez Tinódi Lantos 

Sebestyén, Bartók Béla és Johann Sebastian Bach zeneműveinek bemutatásával. Az esten 

dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere mondott köszöntőt. 

 

4. Magyarok a Kárpát- medencében 

2017. november 27., Házasságkötő terem 

 

Vendégünk Dr. Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős 

miniszteri biztos volt, aki a kárpátaljai magyarok különösen nehéz helyzetéről beszélt. A 

Kormány jelentős összeggel támogatja az ott élőket. Legnagyobb beruházás az óvoda-építési 

program. 130 óvodát újítanak fel és építenek a régióban, valamennyi magyarlakta 

településen. Ebből 19-et már át is adtak. A cél, hogy sikerüljön Kárpátalján mélyreható és 

pozitív változásokat elérni a magyar nyelvű oktatásban és széles körben is vonzóvá váljanak 

a magyar óvodák. 

Az előadás után kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség a miniszteri biztos úrral. 

 

5. Mikulás-napi koncert 

2017. december 5., Ádám Jenő Zeneiskola 

 

Felvidéki testvérvárosunk, Királyhelmec gyermekküldöttsége vett részt idén a IX. kerületi 

kisiskolásoknak szervezett Mikulás ünnepségen. Sebő Ferenc együttese adott koncertet 

bevonva az éneklésbe a gyerekeket is. Idén is jött a Mikulás, aki mandarint és csokoládét 

ajándékozott mindenkinek. A ferencvárosi diákok az adományként adott könyveikbe 

belerakták elérhetőségüket, így kovácsolva össze a kerületi és a határon túli magyar 

iskolásokat, erősítve a nemzeti összetartozást. A felvidéki gyerekek Mikulás- műsorral és 

apró, általuk készített ajándékokkal köszönték meg a meghívást és a könyveket. 

 

6. Adventi est 

2017. december 11., Házasságkötő terem 

 

Az esten Kocsev Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar dékánja, 

Kállay Miklós a Szent István Egyetem professzor emeritusa, Koch Csaba hajós-bajai és 

villányi borász, az Octovoice énekegyüttes és Szombathy Klára népi iparművész volt az 

egyesület vendége. Dr. Bácskai János köszöntője után Kocsev Miklós Keresztelő Szent János 

szavain keresztül arra kérte a közönséget, hagyjuk magunk mögött a múltat, tegyük helyre 

gondolatainkat, adjunk annak, akinek kevesebb van. Nézzünk magunkba, min kellene 

változtatnunk, hogy igaz világot teremtsünk. 

Az Octovoice énekegyüttes karácsonyi és gospel darabokkal adott jó hangulatú zenei 

aláfestést. 

 

 

7. Adventi Jótékonysági Vásár, „Esélyt adni jó” 

2017. december 15 - 17., IX., Ferenc tér 
 

Egyesületünk adventi vásárt szervezett a fogyatékkal élő emberek által készített karácsonyi 

ajándéktárgyak jótékony célú értékesítésére. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2010-ben indította el a Segítő Vásárlás programot és 

az ehhez kapcsolódó védjegyet, amit a megváltozott munkaképességű embereket 

foglalkoztató, akkreditált munkáltatók használhatnak termékeiken. 

A Ferenc téren a Segítő Vásárlás védjegyre jogosult szervezetek közül a Down Alapítvány, 

a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. (FESZOFE), a Moravcsik 
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Alapítvány, a Presidium Közhasznú Egyesület, valamint a Budapest Főváros XV. ker. 

Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 

(ÉNO Új Palota) kézműves portékáival találkozhattak a vásárlók. 

 

8. Újévi koncert 

2018. január 19., Telekom Zeneház 

 

A koncertet a Ferencvárosi Önkormányzattal közösen rendezte egyesületünk. Zoran 

Jakovcic (hegedű), Kállay Ágnes (cselló) és Martina Cukrov Jarrett (zongora) 

közreműködésével hallgathattunk meg egy válogatást Haydn, Farkas Ferenc és Brahms 

műveiből. A közönségnek a telt házas előadás után lehetősége nyílt kötetlen beszélgetésre és 

koccintásra dr. Bácskai Jánossal, Ferencváros polgármesterével.  

 

9. Migráció és Európa 

2018. január 23., Házasságkötő terem 

 

Vendégünk, Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár a világot, 

Európát és Magyarországot érintő migrációs folyamatokról beszélt.  

 

 

10. Kirándulás Dobogókőre 

2018. április 14. 

 

Üdítő sétát tehettek és gyönyörködhettek a pilisi hegyvonulatok látványában, azok, akik az 

egyesülethez csatlakoztak a kellemes tavaszi időben. Hallhattuk a „Föld szívének 

dobbanását”, miközben feltöltődtünk energiával. 

 

A bevezetőben említett célok megvalósítása érdekében szerveztük programjainkat, láttuk el a 

szerződésben vállalt közszolgáltatási feladatainkat az elmúlt időszakban. Valamennyi 

rendezvényünk szervezése, rendezése közös munka. Legtöbb eseményünkön a ferencvárosi 

polgároknak lehetősége nyílt elbeszélgetni a közreműködőkkel, a kerület vezetőivel, a 

művészekkel, egymással. Programjainkról tudósított a helyi média, a Ferencváros újság, a 9. Tv 

és a ferencvaros.hu önkormányzati honlap.  

 

Budapest, 2018. június 10. 

 

Dr. Bersényiné Fülp Ibolya, elnök 


