
Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (Ferupe) 

 

Szakmai beszámoló 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. augusztus 1. és 2019. május 31. 

napjáig terjedő időszakra kötött közszolgáltatási szerződést a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári 

Egyesületével a kerületi lakosság kulturális lehetőségeinek kiszélesítése, kulturális életének 

gazdagítása érdekében.  

Legfontosabb feladatunknak tartjuk a kis közösségek életét gazdagító kulturális programok 

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

ne csak passzív „kultúrafogyasztók” legyenek, hanem aktívan alakítsák, formálják azt, igazán 

összetartó, helyi közösségekre van szükség. 

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

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

polgárok kiélhessék kreativitásukat, hasznosnak érezzék magukat. Napjainkban egyre nagyobb 

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

megnyilvánulására. Sokak 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 rendezvényeket, ismeretterjesztő előadásokat, múzeumlátogatásokat, 

kirándulásokat, amelyekből 2018/2019-ben a következő programokat sikerült megvalósítanunk. 

 

1. Megemlékezés a Nemzeti Gyásznap alkalmából a Pinceszínházban 

2018. október 5. 

A Nemzeti Gyásznap alkalmából a Ferencvárosi Pinceszínház Gershwin termében dr. Kedves 

Gyula hadtörténésszel dr. Lázár Balázs a színház irodalmi referense beszélgetett az Aradi 

Tizenhárom utolsó napjairól és búcsúleveleiről. Közreműködött Csörsz Rumen István régi 

zenész.  

 

2. Látogatás a Nemzeti Múzeumban 

2018. november 30. 

A késői római császárkor egyik legjelentősebb kincslelete, a Seuso-kincs, mely parlamenti 

bemutatóját és féléves vidéki vándorkiállítását követően 2018. június 27-től ismét Budapesten 

látható, a kincs végleges őrzési helyén, a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlatvezető, egy 

régészetet tanuló egyetemista fiatalember nagy odaadással és szakmai felkészültséggel mutatta be 

a gyűjteményt a ferencvárosi látogatóknak.  

 

3. Jótékonysági Mikulás-koncert az Ádám Jenő Zeneiskolában 

2018. december 7. 

Egyesületünk az Ádám Jenő Zeneiskola dísztermében tartotta immár hagyományos Mikulás-napi 

ünnepségét december 7-én, melyre most Ferencváros erdélyi testvérvárosából, 

Sepsiszentgyörgyről érkezett diákcsoport. A MÁV Szimfonikus Zenekar Csajkovszkij klasszikus 

karácsonyi darabjából, a Diótörőből vett keresztmetszettel köszöntötte a gyerekeket, akik 

megismerhették a darab történetét és a zenekar által használt hangszereket is. A 

sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumból érkező diákok Gáspár Melinda 

vezetésével kedveskedtek egy kis műsorral a ferencvárosi gyerekeknek. Négykezes zongorajáték, 

versek és közös éneklés is színesítette az előadást. A Mikulás a ferencvárosi gyerekek által 



felajánlott mesekönyveket csokoládéval, szaloncukorral és mandarinnal honorálta. 

A könyvadományokat a sepsiszentgyörgyi csoport hazavitte, ahol iskolatársaik megkapják és a 

könyvekben található elérhetőségeken keresztül felvehetik a kapcsolatot ferencvárosi 

diáktársaikkal. Így új, életre szóló barátságokat köthetnek, melyek erősítik a nemzeti együvé 

tartozást. 

 

4. 3. Adventi gyertyagyújtás a Duna-melléki Református Egyházkerület Székháza 

dísztermében 

2018. december 16. 

Kállay Gáborné alpolgármester asszony köszöntötte az egybegyűlteket, majd Páll László 

református lelkész osztotta meg a hallgatósággal adventi gondolatait. Ezt követően került sor 

Sebestyén Márta és Andrejszki Judit „Ó fényességes szép hajnal…” című műsorára. Az 

összejövetelt adománygyűjtés zárta, amelynek során a Beregszászi Szociális Konyha részére 80 

ezer forint gyűlt össze. 

 

5. Adventi est 

2018. december 18. 

Elsőként Léta Sándor, a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség lelkésze osztotta meg a 

ferencvárosi közönséggel adventi gondolatait. Majd az idén 50 éves Kossuth-, Magyar Örökség-, 

valamint Príma Primissima-díjas Kaláka együttes „Szabad-e bejönni ide Betlehembe” című 

műsorát hallgathattuk meg. Ezt követően  a Nyakas pincészet által tartott borbemutató során dr. 

Bácskai János polgármester és Kállay Miklós professzor, a Magyar Borakadémia örökös 

tiszteletbeli elnöke beszélgetett Nyúlné Püchra Beátával, a borászat vezetőjével a borászat 

történetéről. 

 

6. Sándor György humoralista estje a Házasságkötő teremben 

2019. március 5. 

„Válogatott rögtönzéseim” címmel a népszerű művész szórakoztatta a közönséget. Majd az est 

kötetlen beszélgetéssel folytatódott. 

 

7. Víz világnapja az AQVA-NOVA Kft., a Deák-szóda székhelyén, Kőbányán 

2019. március 22. 

1922-ben alapította a Deák család a szikvízüzemét Ferencvárosban. Most a Kőbányára áttelepült 

üzembe kaptunk meghívást. A látogatók a ma is működő 100 éves szódagéppel készíthettek 

szódát. A szikvízkészítésről, valamint a fröccstörténelemről Deák László tartott előadást. A 

rögtönzött „Ki? Mit? Tud?” kvíz győztese „alapanyagokat” nyert az otthoni fröccs készítéshez. 

 

9. Kopár István és az Excanto együttes a Házasságkötő Teremben 

2019. április 30. 

Kopár István földkerülő vitorlás volt a vendégünk, aki negyedikként ért a célba - 263 nap alatt, 

kikötés nélkül! - a Golden Globe Emlékversenyen, amelyet az első kiírás 50. évfordulója 

alkalmából rendeztek. A hajóssal dr. Bácskai János polgármester úr beszélgetett. Az estet az 

Excanto együttes reneszánsz és barokk muzsikája színesítette. 

 

 

 

 



10. „Európai unió, európai identitás”  

2019. május 5. 

A Házasságkötő Teremben „Európai unió, európai identitás” címmel Farkas Örs politikai elemző 

tartott előadást, majd a közönség soraiból érkezett kérdésekre válaszolt. 

 

11. Kirándulás Székesfehérvárra 

2019. június 1. 

A „királyi székhelyre” és koronázó városba tervezzük idei kirándulásunkat. 

 

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

szerződésben vállalt közszolgáltatási feladatainkat az elmúlt időszakban. 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, 2019. május 20. 

 

dr. Bersényiné Fülöp Ibolya  

elnök 

 


