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„KULTÚRPEZSGÉS”

Ferencvárosi Nyár rendezvénysorozat
2011. JÚNIUS 9 – SZEPTEMBER 1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Humán Ügyek Bizottsága részére
A Ferencvárosi Művelődési Központ
(FMK) a Ferencvárosi Önkormányzat
támogatásával június elején
„Kultúrpezsgés - Ferencvárosi nyár"
címmel indította el - a városvezetéssel
egyeztetve - ingyenes kulturális
rendezvénysorozatát azzal a céllal, hogy

a kerület polgárai, az itt megforduló
budapestiek és az idelátogató turisták
számára elérhető, a hagyományos nagy
költségvetéssel létrehozható és a nyár
egészéhez képest rövid ideig tartó
fesztivál helyett állandó kulturális
jelenlétet valósítson meg.

A „Kultúrpezsgés” a Kálvin
tértől a József Attila
lakótelepig, szinte egész
Belső- és Középső
Ferencvárosban jelen lévő
programsorozat több
korosztályt és sokféle
érdeklődési körű kerületi
polgárt szólított meg. A
rendezvénysorozat jellege
és szellemisége több
elemében is kapcsolódott
a Ferencvárosi
Önkormányzat
mottójához:
„Otthon, város,
Ferencváros".
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1. Programok, statisztikai adatok
I. A kultúrpezsgés című rendezvénysorozat folyamatos, egész
nyáron át tartó tartalmi elemei:
Bakáts téri Kultúrpiknik (Bakáts-Kultúrtér):
A Bakáts téren kialakított „Bakáts Kultúrtér” május 28. és október 11. között
működött. A pihenőhellyé alakított környezet a nyári programok produkciós
helyszínén túl több szolgáltatást is működtetett: szabadtéri könyvtár, free-wifi,
gyerek-játszósarok, kreatív foglalkozások; augusztusban és szeptemberben a
gyerekek számára kézműves-foglalkozások, a civil szervezetek számára
bemutatkozó programok számára is lehetőség nyílt.
Statisztikai adatok/Bakáts Kultúrtér
nyitva-tartott napok száma
138
önálló rendezvény napok száma
48
(Önkéntes Nap; Picco Lingo; gyerekfoglalkozások;)
látogatószám (átlag napi 70 fő)

9660

Csütörtöki Kultúrséták:
Június 16. és szeptember 1. között a Ráday utcában, a Bakáts téren, eseti
jelleggel a Tompa utcában és a Ferenc téren szabadtéri programok: zenei
események, tánc- és cirkuszi produkciók, képzőművészeti események,
happeningek, irodalmi estek zajlottak minden csütörtökön 18.00-22.00 között.
A „Csütörtöki Kultúrséták” megrendezésében közel 20 együttműködő partner
vett részt. Főbb partnerek: Kisképző, IF Kávézó, Ráday Könyvesház, Püski-Masszi
Könyvesház és Galéria, Erlin Galéria, Art9 Galéria, Jédermann Kávézó, Pesti
Étterem, Két egér Könyvesbolt, Fidelio.hu, R33, 2B Galéria, Ráday Soho Egyesület,
Slam Budapest, 9.TV, Babaház, Nádori Cukrászda, Deák Szikvíz, Design bolt, Assisi
Szent Ferenc Plébániatemplom;
Statisztikai adatok/Csütörtöki Kultúrséták
produkciós napok száma
12
zenei produkciók
40
irodalmi estek (felolvasó estek,
12
irodalmi beszélgetések, slam poetry)

cirkusz-színház-tánc előadások
gyerekprogramok
kiállítások/képzőművészeti
események
produkciók száma összesen:

18
10
6
98

látogatószám (átlag alkalmanként 800

9 600

fő)

Játszó-szerda sorozat:
Június 15 – augusztus 31. között minden szerdán játszótéri programokat
szerveztünk a József Attila Lakótelep játszóterén, a Lenhossék utcai játszótéren
és a Markusovszki téri játszótéren. A játszótéri programok délelőtt és délután, 2
idősávban (9.30-11.30, 16.00-18.00 között) kerülnek megrendezésre.
Statisztikai adatok/Játszó-szerda
produkciós napok száma
12
produkciók (gyerekszínházak, zenei
39
produkciók, tematikus játszóházak) száma
látogatószám (átlag alkalmanként és
2880
helyszínenként 80 fő)

II. Eseti, rövidebb időszakra szóló kiemelt projektek:
Ferencvárosi Fesztivál (június 9-13.);
A június 9-13. között zajló fesztivál a helyi közösségeket bevonó kulturális
programok első nyári szószólója volt. A fesztivál alapvetése a városi fesztivál
helyi értelmezése volt, amelyre a helyi gyökerekkel, ferencvárosi kötődéssel
rendelkező zenészek mellett egy bensőséges hangulatú fesztivált megteremteni
képes hazai és nemzetközi művészek kaptak meghívást. A Fesztivál megnyitására
június 9-én, Dr. Bácskai János polgármester úr jelenlétében, attraktív utcai
gólyalábas felvonulással és utcazenei eseményekkel került sor. A nagyszínpadi
koncertek a Bakáts téren elhelyezett nagyszínpadon 19 órától, az utcaszínházi- és
zenei produkciók pedig a Ráday utcában 16 órától kezdődtek.
Statisztikai adatok/Ferencvárosi Fesztivál
produkciós napok száma
5
Június 9. - megnyitó nap produkcióinak
4
száma (Colombre Band, Cabaré Medrano,
Utcaszínház, Cirkuszi attrakciók)
nézőszám - nyitónap
600
Június 10. péntek: Ez a divat zenekar,
3
Fatima Spar & The Freedom Fries (A- TR);
Cirkusz-Ka koncert;
nézőszám – június 10.
1800
Június 11. szombat: Rutkai Bori: Wacka
6
dalok (gyerekkoncert); David Yengibarjan;
Hot Jazz Band; élőszobrok, pantomimesek
nézőszám – június 11.
2780

Június 12. vasárnap: Párniczky Quartett;
Ralf Gauck, Szabó Sándor, Major Balázs
trió
nézőszám – június 12.
Június 13. hétfő: Erdődy Kamarazenekar;
Muzsikás együttes
nézőszám – június 13.
összesítés – produkciós szám:
összesítés – nézőszám:

2
1300
2
2200
17
8680

Zene Ünnepe (június 21.);
Együttműködve a Zene Ünnepe Alapítvánnyal, ebben az évben Ferencváros
kiemelt szerepet töltött be a Zene Európai Ünnepe 2011. budapesti
eseménysorozatában. A Ráday utca, a Tompa utca és a Ferenc tér az akusztikus
utcazenei produkciók, a Bakáts tér a komolyzenei koncertek (partnerek:
Fidelio Magazin, Strasbourgi Zeneakadémia, Liszt F. Zeneművészeti Egyetem,
Francia Intézet), a Nehru Parton elhelyezett nagyszínpad pedig a nemzetközi
világzene zenekarait vonultatta fel a 16 órától 22 óráig tartó eseményen.
Statisztikai adatok/Zene Ünnepe
produkciós napok száma
1
produkciók száma (kb.)
50
látogatószám (kb.)
8000

Kert-Muzsika sorozat

Július 28-szeptember 1. között 6
alkalommal kellemes nyár esti kert-muzsikát szerveztünk a Ráday utcából nyíló

felújított Kálvin Udvarban. Az első két koncertet - az esőre tekintettel - a
Pinceszínházban illetve az ART9 galériában kellett, hogy megrendezzük. A
további 4 este varázslatos hangulatban telt a belváros nyüzsgő forgataga elől a
koncertekre igyekvő látogatók számára. Partner: Kálvin téri Református
Egyházközség
Július 28. Crescendo; aug. 4.: Farkas Zsolt, Várnagy Andrea négykezes zongorakoncertje;
aug. 11.: Tercina; aug. 18.: Corpus Quartet; aug. 25.: Harmonia Garden; szept. 1.: Los
Bilbilicos;
Statisztikai adatok/Kert Muzsika sorozat
produkciós napok száma
6
produkciók száma
6
látogatószám (kb.)
450

Mizu/Víz című japán-magyar képző- és iparművészeti kiállítás
2011. június 30 – július 19. között az A38 Kiállítóhelyen és a Ferencvárosi
Helytörténeti Gyűjteményben rendeztük meg a Mizu/Víz című japán-magyar
kortársművészeti kiállítást. Egyszerre két helyszínen – a Duna két partján - volt
látogatható ez a kivételes kiállítás. A megnyitóünnepség a június 29-én a
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben kezdődött, majd ezt követően a
megnyitó közönsége vízibusszal utazhatott át a Dunán az A38 hajóra. Fő
partnerek: A38 Kiállítóhely, Japán Alapítvány
A kiállítás látogatószáma Ferencvárosban kb. 300 fő volt.

III. Összegzés – statisztikai adatok
Statisztikai adatok
A „Kultúrpezsgés” programsorozataiban résztvevő főbb helyszínek:
Bakáts tér, Ráday utca, Tompa utca, Ferenc tér, Nehru Part,
Markusovszki Játszótér, Lenhossék utcai játszótér, József Attila
Lakótelep – játszótér, Kálvin udvar, Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjtemény;

produkciós napok száma
produkciók száma
látogatószám

78
259
39.270

IV. Költségvetés összesítés
Kultúrpezsgés – FEFE; Bakáts Kultúrtér programok; Mizu
Megnevezés
Honorárium
Reklám, propaganda
Technika
Őrzés
Helyiség bérlés

Összesen:

Nettó kifizetés Ft
Bruttó kifizetés Ft
11.558.227
13.809.852
2.017.276
2.521.596
2.030.000
2.537.500
2.392.920
2.991.151
125.000
125.000

18.123.423

21.985.099

Játszó-szerda, Csütörtöki Kultúrséta, Zene Ünnepe, Kert-muzsika
Megnevezés
Honorárium
Egyéb szakmai anyag
Megbízási díj

Összesen:

Nettó kifizetés Ft Bruttó kifizetés Ft
5.189.200
6.290.373
1.847.878
2.309.848
215.254
269.067

7.252.332

8.869.288

Kiadások összesen: nettó: 25.375.755 Ft, azaz bruttó: 30.854.387 Ft

A PROGRAMOKRÓL BŐVEBBEN:
1. Bakáts Kultúrtér: A Bakáts tér egész nyárra pihenőtérré, vonzó közösségi térré
alakult, ahova napközben reggel 9 és este 10 óra között padokkal és
napozóágyakkal, játékokkal, csütörtökönként színpadi programokkal,
augusztusban
és
szeptemberben
hétköznap
délutánonként
gyerekfoglalkozásokkal vártuk a látogatókat. Egész nap nyitva tartott szabad
könyvtárunk, a Hungarofeszt segítségével kialakított „Olvasóliget”, le lehetett
ülni a napernyők alá olvasgatni, beszélgetni, zenét hallgatni vagy éppen
internetezni. Tapasztalataink alapján az időjárástól függően az arra járók
szívesen ültek le néhány percre, vagy hosszabb időre a napernyők alá, és a
környéken lakók közül is többen jelentkeztek önkéntesnek, a környező utcákban
lakó gyerekek is szívesen jöttek nap, mint nap olvasni, internetezni.

A tér kialakításának kezdettől fogva célja volt, hogy lehetőséget és teret adjon a
legkülönfélébb művészeti és egyéb kulturális programoknak mindazok számára,
akik csatlakozni akartak a Kultúrpiknikhez. Így csatlakozott a programsorozathoz
a Picco Lingo – a korai nyelvtanulási módszereket népszerűsítő nemzetközi
projekt június 18-án a PAU Education és a Goethe Intézet szervezésében, a Püski
– Masszi Kiadó nyári beszélgető-sorozata, szeptemberben pedig az Önkéntes Nap.
A tér működését és felügyeletét nyáron napközben az FMK munkatársai,
animátorok és/vagy önkéntesek látták el. Az önkéntesek toborzására június
elején felhívást tettünk közzé. (Kb. 10 fő dolgozott változó időszakokban
önkéntesként.) A tér látogatottsága változó volt: időjárástól és napszaktól függően
naponta átlagosan 50-100 fő.

2. Csütörtöki Kultúrséták: a programok összeállításában, főként a zenei műfajok
kiválasztása terén és a technikai lebonyolításban fontos szempont volt a Ráday
utca lakói, vendéglátó helyei és a közönség gyökeresen eltérő igényeinek és
elvárásainak összehangolása. Nagy figyelem irányult a környezeti szempontokra,
a lakók nyugalmának biztosítására. A Kultúrséták programjainak fontos eleme
volt a zenei formációk fellépése, az irodalmi és képzőművészeti események és a
látványos utcai attrakciók szervezése, mindezek mellett pedig fontos szempont
volt a Ráday utcában lévő galériák, üzletek bevonása a programsorozatba.
Csatlakozott a Két Egér Könyvesbolt, júliustól minden héten külön
gyerekfoglalkozásokat, mesedélutánokat szervezve, a Ráday Könyvesház
felolvasóestekkel, a 2B, az Art 9 és az Erlin Galéria rendhagyó tárlatvezetésekkel
és alkalmanként hosszított nyitva tartással, az IF Kávézó pedig jazz-koncertekkel
csatlakozott a programsorozathoz. A csütörtöki programok szervezésében
fontos partnerünk volt a Ráday Soho Egyesület, amelynek tagjaival korrekt
együttműködés alakult ki; nagy segítséget nyújtottak nekünk a programok
szóróanyagainak és plakátjainak terjesztésében, és az idei nyárra jellemző
viszontagságos időjárás okán az esőhelyszínek szervezésében. A döntően
szabadtéri programok látogatottságára természetesen befolyással volt az
időjárás, de a legesősebb csütörtökökön sem maradt el program esőhelyszín
vagy érdeklődés hiányában. Egy erősebb napon 2-3 ezer főre volt tehető a Ráday
utcában megforduló és a programokra látogatók száma. A visszajelzések alapján
egyre többen voltak, akik célirányosan a programokra látogattak a Ráday utcába.

3. Játszó-szerda sorozat: a nyári programok sorában talán az egyik legsikeresebb
kezdeményezésnek bizonyult a Játszó-szerda sorozatunk. A kisgyermekes
családoknak szóló játszótéri programsorozat 2011. június 15-től 2011.
augusztus 31-ig, 3 helyszínnel működött: József Attila Lakótelep (Nagyjátszótér),
Markuszovszki téri játszótér, Lenhossék-Tűzoltó utcai Játszótér. A játszótéri
programok délelőtt és délután, 2 idősávban (9.30-11.30, 16.00-18.00 között)
kerültek megrendezésre. Az előadások kiválasztásában, és megszervezésében,
több feltétel dominált. Kapcsolódva szellemiségében az „Otthon, város
Ferencváros” szlogenhez, olyan előadásokat próbáltunk meghívni, ahol szülő és
gyermek egyaránt jól szórakozhat. 1 éves kortól 14 éves korig kellett
figyelemmel lenni a gyermekek korára, hiszen a játszóterek látogatói nagyobb
számban ők, illetve szüleik, nagyszüleik. Mivel a programsorozat még belenyúlt
az óvodák nyitva tartásának idejébe, az óvodákkal előzetesen egyeztettünk
illetve kiértesítettük őket az induló programsorozatról. Nagy létszámban
jelentek meg az adott terület óvodás csoportjai. (PL: Méhecske óvoda, Epres erdő
óvoda, Ugrifüles óvoda… stb.) A szervezés másik szempontja az volt, hogy olyan
– a helyszíni adottságok okán akusztikus – előadásokat lássanak a nézők,

amelyeket a fővárosban nem vagy csak ritkán láthatnak. Ezért főleg vidéki, neves
profi előadókat kerestünk meg, illetve olyan előadásokat, amiben a nagyszülők,
és szülők számára ismert neves előadók működnek közre. A gyerekszínházi és
zenei előadások mellett fontos szerep jutott a kreatív foglalkozásoknak, a
tematikus kézműves foglalkozásoknak is. A nézőket rongyszőnyegekre ültetve
alakítottuk ki a nézőteret, a kézműves foglalkozásoknál pedig figyelembe vettük,
és felhasználtuk az adott Játszótér adottságait. A programokat a lehetőségtől
függően egy-két szervező felügyelte. A kézműves foglalkozások 9:30-11:30-ig
tartottak, az előadások időtartama átlagosan 50-60 perc volt. A néző szám
döntően az időjárás függvényében változott, átlagosan helyszínenként 30-150/200
főig vettek részt a gyermekek a programokon. A helyszíni felmérések,
beszélgetések alapján a programsorozatra jelentős igény volt, már az első
néhány alkalmat követően jelentős volt az érdeklődés és nagyon sok pozitív
visszajelzés érkezett. Az óvodák ingyenes plusz programokat kaptak és
segítséget a gyermekek nyári foglalkoztatásában, a családok pedig az ingyenes
programok és a helyszínek megválasztásával lakóhelyükhöz közel igényes
kulturális programban részesültek.

4. Ferencvárosi Fesztivál (június 9-13.): A június 9-13. között zajló fesztivál a
helyi közösségeket bevonó kulturális programok első nyári szószólója volt. A
fesztivál alapvetése a városi fesztivál helyi értelmezése volt, amelyre a helyi
gyökerekkel rendelkező zenészek mellett egy bensőséges hangulatú fesztivált
megteremteni képes hazai és nemzetközi művészek kaptak meghívást. A
Fesztivál megnyitására június 9-én, Dr. Bácskai János polgármester úr
jelenlétében, attraktív utcai gólyalábas felvonulással és utcazenei eseményekkel
került sor. A rendezvény 5 napja alatt az utcazenei produkciók /pl: Cabaret
Medrano, Cirkusz-Ka/, élőszobrok, cirkuszszínházi produkciók mellett nem

kisebb nevek léptek fel, mint a Kossuth-díjas Muzsikás együttes, a Hot Jazz Band,
az Erdődy Kamarazenekar, a Párniczky Quartett, és az európai világzene egyik
legismertebb felfedezettje, az osztrál-szerb-török Fatima Spar & Freedoom Fries.
A felnőtt zenei programok mellett szombat délután a Petőfi Rádóban hallható
Wacka Rádió program is felcsendült Rutkai Bori és zenekara tolmácsolásában.
Az elmúlt évekhez képest új irányt mutató Ferencvárosi Fesztivál estjei
alapvetően széles közönségnek örvendhettek. A Bakáts téren állandóvá vált a
közel 5-600 fős esti közönség egy-egy koncerten, melynek jelentős része az
érdeklődő helyi lakosokból állt, de szép számmal találkozhattunk turistákkal és a
főváros távolabbi kerületeiből érkezőkkel is. Fellépő művészek Rutkai Bori és a
Hébe-Hóba Banda: Vacka dalok; Ez a divat; Fatima Spar & The Freedom Fries (ATR); David Yengibarian Trio; Hot Jazz Band, Párniczky Quartett; Ralf Gauck,
Szabó Sándor, Major Balázs trió; Erdődy Kamarazenekar koncertje; Muzsikás
Együttes.

5. A Zene Ünnepe - június 21.: A zene, születésünktől kezdve körülvesz bennünket, és
mint mindenhez, ami adott, hajlamosak vagyunk hozzászokni. Néha azonban nem árt
emlékeztetni magunkat arra a sok jóra, ami része a mindennapjainknak. Éppen ezért
néhány lelkes zeneszerető francia huszonkilenc évvel ezelőtt gondolt egyet, és
teremtett még egy okot mindennek megünneplésére: a leghosszabb napot, június 21-ét
avatták a Zene Ünnepévé. Lelkesedésük másokra is átragadt, és a mozgalom nagy
sebességgel terjedni kezdett az egész kontinensen. Azóta Európa több nagyobb
városában, minden évben ugyanazon a napon, június 21-én egyszerre kerül
megrendezésre a hatalmas utcabál, hogy napkeltétől napnyugtáig zene töltse be
minden település összes sarkát, zegzugát.
Ferencváros kiemelt szerepet töltött be a Zene Európai Ünnepe 2011.
megmozdulásban. Amellett, hogy a rendezvény legkiemelkedőbb projektjei itt
kaptak teret az Ünnepen, amolyan példaértékű civil megmozdulást sikerült
létrehozni, amelyben közszolgálati, kultúrdiplomáciai, kereskedelmi, és
öntevékeny szervezők dolgoztak együtt egy nemes cél érdekében. A tavaszi
zenekari felhívásokra bejelentkezett utcazenészek a Ráday utca 3 pontján kaptak
lehetőséget a bemutatkozásra, míg a Francia Intézet, Strasbourgi Zeneakadémia,
Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem, és Fidelió Magazin által szervezett Bakáts
téri komolyzenei színpad temérdek zeneszeretőt vezetett a klasszikus zene
hullámain. A rendezvény utolsó, ámbár legkevésbé sem elhanyagolható
helyszíne, az EU soros Lengyel elnökségi ciklusát ünneplő Paprika Korps által
felavatott Nehru Parti Nagyszínpad volt, amely helyszín visszavezette a Zene
Ünnepét hosszú évek után a rendezvény arculatához illő helyre. A június 21-i
napon a Ferencvárosban közel 50 zenekar lépett fel, ezáltal Ferencvárost a
legaktívabb „Zenét Ünneplővé” avanzsálva Budapest-szerte.

6. Kert-Muzsika sorozat: Július 28 – szeptember 1. között 6 alkalommal kellemes
nyár esti kert-muzsikát szerveztünk a Ráday utcából nyíló felújított Kálvin
Udvarban. Az első két koncertet - az esőre tekintettel - a Pinceszínházban illetve
az ART9 galériában kellett, hogy megrendezzük. A további 4 este varázslatos
hangulatban telt a belváros nyüzsgő forgataga elől a koncertekre igyekvő
látogatók számára. Július 28. Crescendo; aug. 4.: Farkas Zsolt, Várnagy Andrea
négykezes zongorakoncertje; aug. 11.: Tercina; aug. 18.: Corpus Quartet; aug.
25.: Harmonia Garden; szept. 1.: Los Bilbilicos;

7. Mizu/Víz című japán-magyar képző- és iparművészeti kiállítás: Június 30 –
július 19. között az A38 Kiállítóhelyen és a Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjteményben rendeztük meg a Mizu/Víz című japán-magyar
kortársművészeti kiállítást. Egyszerre két helyszínen – a Duna két partján - volt
látogatható ez a kivételes kiállítás. A víz volt a témája a kiállításnak, melynek
gondolata 2005-ben a kyotói Suzuki Galériában született meg: tíz magyar és tíz
japán képző- és iparművész munkáinak bemutatása, kiknek életművében a víz
meghatározó, központi elem.
A megnyitóünnepség a június 29-én a
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben kezdődött, majd ezt követően a
megnyitó közönsége vízibusszal utazhatott át a Dunán az A38 hajóra, ahol az
ottani kiállítás hivatalos megnyitóbeszédét követően Sáry László zeneszerző és
fia, Sáry Bánk, Erkel-díjas zeneszerző előadásában meghallgathattuk az erre az
alkalomra komponált Halpapucsok vándorlása című kortárs zeneművet.

Részt vevő művészek: Asztalos Zsolt festőművész, Borkovics Péter üvegtervező
művész, Brückner János képzőművész, Dörögdi Orsolya fémműves formatervező,
Fujiwara Kazuko festőművész, Fujiwara Masaki képzőművész, Giczy Kristóf
grafikus, Hatsuda Hisashi festőművész, Hibana Haruko képzőművész, Iwasawa
Arimichi festőművész, Kinugasa Taisuke festőművész, Kizima Chikako festőművész,
Krulik Ábel fotográfus, NoguchiChitose képzőművész, Pásti Nóra grafikus; Simon
Viktória fémműves formatervező, Simon Zsolt József porcelántervező művész,
Szilágyi Erzsébet szobrász, ötvösművész, Tsuchihashi Akira porcelántervező
művész, Watanabe Miwako porcelántervező művész

2. Kommunikációs elemek
1. GRAFIKAI ARCULAT: A Kultúrpezsgés programsorozat egységes új arculattal, külön
logóval és igényes grafikai kivitelezésben jelent meg. Plakátok, flyer, bannerek,
hirdetések és molinók hordozták az arculati elemeket.
Grafikai gyártás-összesítés:
Kultúrpezsgés image plakát
Kultúrpezsgés image plakát
Kultúrpezsgés image plakát
Műsorfüzet/flyer
FEFE plakát
FEFE plakát
Molinó
Játszó-szerda plakát (június)
Játszó-szerda plakát (június)
Játszó-szerda plakát (június)
Játszó-szerda plakát (július)
Játszó-szerda plakát (július)
Játszó-szerda plakát (július)
Kert-muzsika plakát
Kert-muzsika plakát
Csütörtöki Kultúrséta szórólapok
(12 alkalom)
Bannerek
Mizu plakát
Zene Ünnepe (Ferencváros) plakát
Zene Ünnepe (BP) flyer

A/1
A/2
A/3
A/6
A/1
A/2
A/1
A/2
A/3
A/1
A/2
A/3
A/2
A/1
A/5

50 db
100 db
50 db
10.000 db
50 db
50 db
4db
50 db
50 db
100 db
50 db
50 db
100 db
20 db
10 db
12 x 300 db

A/2
A/2
A/6

4 db
50 db
50 db
20.000 db

2. SAJTÓ: Május elejétől sajtókampány indult a nyári programsorozat
beharangozására, amely több ütemben, két-három heti rendszerességgel

megismétlődött. Augusztus végéig több mint 100 sajtómegjelenés kísérte illetve előzte
meg a programokat. (listát lsd. az 1. sz. mellékletben)
3. WEB2-ES INTERNETES KAMPÁNY:
Baktáts-Kultúrtér facebook oldal létrehozása: szeptemberre 500 látogató;
Honlapok: Kultucca.hu, fmkportal.hu, fe-fe.hu, ferencvaros.hu;
4. Főbb médiapartnerek: Port.hu, Fidelio, MediaEvent, 9.TV
5. FŐBB PARTNEREK: A programsorozathoz illetve a sorozat egyes elemeihez (pl. Zene
Ünnepe) több szakmai és intézményi partner is csatlakozott:
Főtámogató: Ferencvárosi Önkormányzat,
Támogató: NKA;
Partnerek: PAU Education, Zene Ünnepe Alapítvány, Goethe Intézet, Lengyel Intézet,
Kuzin, Ráday Soho, Jedermann, Két Egér Könyvesbolt, Art 9, Erlin Galéria, 2B Galéria, If
Kávézó, Ráday Könyvesház, Püski-Masszi Kiadó, Assisi Szent Ferenc Plébánia, Kálvin téri
Református Egyházközség…
Budapest, 2011. október 28.
Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy jelen beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek!
Üdvözlettel és köszönettel:
Kirchkeszner Ágnes s.k.
Kőrösi Zoltán s.k.
programigazgató
mb. igazgató
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
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FŐBB SAJTÓMEGJELENÉSEK
Kultúrpezsgés – Ferencvárosi Nyár programsorozat _2011.
1
2
3

MÉDIUM
Fmkportal
Önkormányza
t
Fe-fe

4
5
6
7

Kultucca
Rádió Q
Fidelio.hu
Iránymagyaro
rszág

8

utazzitthon.h
u
mamazin.hu

9
10
11
12
13
14
15
16

budapestinfo.
hu
mti.hu
1hungary.hu
kulturcafe.hu
koloknet.hu
kirandul
itthon.hu
erikanet.hu

17

kultura.hu

18

fidelio.hu

19
20

koz-zold.blog
hirekma

21

Pesti est

22

Magyarország
on.hu
Zsiráf.hu
fidelio.hu
Pesti Műsor
Pesti
Műsor.hu

23
24
25
26
27
28
29

Musicianswh
o
Kultogrphy.h
u
Hírmédia

LINK/FORRÁS
Http://fmkportal.hu/index.php?
Option=com_content&task=view&id=76&Itemid=118
Http://www.ferencvaros.hu/index0.php?Name=hir_2011060612
Http://fe-fe.hu/index.php?
Option=com_content&task=view&id=171&Itemid=65
Http://www.kultucca.hu/
Rendszeres rádióinterjú: Kirchkeszner Á./ Heti 1 alkalommal
Http://fidelio.hu/jazz_vilagzene/hirek/zene_unnepe_2011
http://www.iranymagyarorszag.hu/kulturpezsgesferencvarosi_nyar/E1005921/
http://www.utazzitthon.hu/kulturpezsges-ferencvarosi-nyarbudapest.html
http://www.mamazin.hu/nagyvilag/programok/5417-kulturpezsgesferencvarosi-nyar-gyerekprogramok-julius.html
http://www.budapestinfo.hu/index.php?id=esemenynaptar_hu&eid=72
http://ots.mti.hu/hirek/68870/kulturpezsges-ferencvarosi_nyar_2011
http://www.1hungary.com/kulturpezsges-ferencvarosi_nyar/E1005921/
http://www.kulturcafe.hu/kult-mix/kulturpezsges-ferencvarosi-nyar
http://www.koloknet.hu/?1586-kulturpezsges-a-ferencvarosi-nyar
http://www.kirandul.hu/hirek/kulturpezsges-ferencvarosi-nyar
http://itthon.hu/kulturpezsges-110610
http://vakbarat.erikanet.hu/oldal.php?
menupont_id=6631&cikk_id=28106
http://kultura.hu/main.php?
folderID=881&articleID=314107&ctag=articlelist&iid=1
http://fidelio.hu/jazz_vilagzene/ajanlo/fefe_azaz_kulturpezsges_a_radayb
an
http://koz-zold.blog.hu/2011/06/26/kultur_4
http://hirekma.hu/hir/598887/kulturpezsges-ferencvarosi-nyarprogramok.html
http://www.pestiest.hu/fesztival/13716/kulturpezsges__ferencvarosi_ny
ar_2011
http://magyarorszagon.hu/hirek/noitema/kulturpezsges--ferencvarosinyar--programok/hir
http://www.zsiraf.hu/index.php?page=article&id=20265
http://www.fidelio.hu/jazz_vilagzene/fesztival/ferencvarosi_nyar
http://www.pm.hu/printit.php?id=4096
http://pestimusor.euroweb.hu/index.php?
sect=gyerek&alsect=cikk&id=4096
http://www.musicianswho.hu/cikkek.php?oldal=2&cat=27&cikkid=8887
http://www.kultography.hu/2011/06/08/kezdodik-a-ferencvarosi-nyar/
http://www.hirmedia.hu/link/kek_zold/kulturpezsges_nyugagyak_a_baka

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Irodalmi Jelen
kulturcafe.hu
otvenentul.hu
Marmalade.h
u
Fidelio.hu
A38
A38
Artportal

39
40

Épített
Környezeti
nevelés
Ferencváros
Fidelio

41
42

Hírfal
Hírhét

43

Hírstart

44
45
46
47

Hírvadász
Ikon.hu
iTime
Kultucca

48

Kultúrpart

49
50

Kulturinfo
Kulturmorzsa
k
Kulturpart
Kültér
Magyar
Hírlap

51
52
53
54
55
56
57

Magyar
Hírlap online
Nembulvár

58

Népszava
Önkormányza
ti szolgálat
port.hu

59
60
61

Petrys
Prae
Programstart

62
63

Rongo
Újbuda

ts_teren/3414023
http://www.irodalmijelen.hu/node/10265
http://www.kulturcafe.hu/cimke/fesztival
http://www.otvenentul.hu/page.php?PageID=50779&Printable
http://www.marmalade.hu/dzsem/oldal-1/cikk/hetvegi-programajanlo%E2%80%93-junius-11-13http://fidelio.hu/gyerek/ajanlo/fefe_azaz_kulturpezsges_a_radayban
http://www.a38.hu/?p=programok&id=2631
http://a38.hu/?p=cikk&id=840
http://artportal.hu/aktualis/kiallitasok/mizu_viz_a_vizrol_japanul_es_mag
yarul
http://epitettkornyezetineveles.blogspot.com/2011/06/mizu-vizkiallitas-megnyito-az-a38-on.html
http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=hir_2011062821_mizu
http://www.fidelio.hu/program/kiallitas/mizu_viz_japanmagyar_kepzo_e
s_iparmuveszeti_kiallitas_110630
http://kultura.hirfal.hu/mizu_a_v_zen-4143178.html
http://www.hirhet.hu/cimkek/MIZU-V%C3%8DZ%20%20%20Jap
%C3%A1n%20%20Ybl-Palota%20%20A38
http://www.hirstart.hu/hk/20110625_magyar_es_japan_muveszek_ket_k
ozos_kiallitasa_a_dunanal
http://www.hirvadasz.net/kultura/cikk/115954/MIZU_A_VIZEN
http://www.ikon.hu/esemeny.html?e_id=6631
http://itime.hu/esemenyek/mizuviz_cimu_kiallitas_megnyitoja/18442
http://kultucca.hu/index.php?
option=com_content&task=view&id=627&Itemid=1
http://www.kulturpart.hu/latvanypart/24937/japanmagyar_kiallitas_nyil
ik_a_dunaban
http://www.kulturinfo.hu/moreinfo.gcw?prgid=166232
http://www.kulturmorzsak.hu/1002409-MIZU-A-VIZEN
http://www.kulturpart.hu/latvanypart/24937/duna
http://kulter.hu/events/?event_id=1317
http://www.imazs.net/monitoring/text.php?
email=9801c2146a0dafdf28ff9b041287f2ed&bianko_code=501&article_c
ode= owsftwwfroccswfesicr&word=mizu&admin=
http://www.magyarhirlap.hu/kultura/vizes_tema_es_udito_pillanatok.ht
ml
http://www.nembulvar.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=1314:magyar-es-japan-mveszekket-koezoes-kiallitasa-a-dunanal-&catid=35:ajanlo&Itemid=110
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=443305
http://onkormanyzat.mti.hu/hir/12195/mizumegnyitounnepseg_a_duna_ket_partjan_szerdan-halpapucsok_vandorlasa
http://www.port.hu/pls/w/event.event_page?
i_event_id=1718717&i_event_area_id=24&i_city_id=-1&i_county_id=1
http://www.petrys.hu/hu
http://www.prae.hu/prae/news.php?aid=11478
http://www.programstart.hu/Ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sok/MizuV%C3%ADz/865
http://www.rongo.hu/index.php?cimke=mizu
http://www.ujbuda.hu/esemeny.php?eventid=2455

64

Szaku

65
66
67
68
69
70
71
72
73

Youtube
Wizesblog
Info Rádió
Civil Rádió
MR
Helyi Téma
ATV - Reggeli
Klub Rádió
Ferencvárosi
tv
MR
Jazzy Rádió
Info Rádió
MTV
Hír Tv
Orient Press
Rádió
Info Rádió
Civil Rádió
Hír Tv
Civil Rádió
Koz-zold
Koz-zold
Koz-zold
Koz-zold
Egyszervolt.h
u honlapon
fidelio.hu
port.hu
9.TV

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

http://www.szaku.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=7470%3A2011-06-29-07-19mizuviz-japan-magyar-kepz-es-iparmveszetikiallitas&catid=207%3A2011-juniusi-programok&Itemid=193
www.youtube.com/watch?v=dJriI6Zvx2c
http://wizesblog.hu/cikkek/35-programajanlo
05. 31. - interjú
05. 31. - interjú
06. 08 - interjú
06. 08 - interjú
06. 09. – interjú/stúdióbeszélgetés
06. 09. - interjú
06. 09. - interjú
06. 10. - interjú
06. 10. - interjú
06. 10. - interjú
06. 07. - interjú
06. 09. – interjú/stúdióbeszélgetés
07 – 08. hónapban interjú, stúdióbeszélgetés + 6 ismétlés (2 alkalom)
06. 17. - interjú
06. 19 - interjú
06. 09. – interjú/stúdióbeszélgetés
08. 24 - interjú
http://koz-zold.blog.hu/
http://koz-zold.blog.hu/2011/07/19/nyitott_konyvt
http://koz-zold.blog.hu/2011/07/18/butak_versenye_ferencvarosban
http://koz-zold.blog.hu/2011/07/13/fondd_be_a_komondorod
folyamatos programajánló
folyamatos programajánló
folyamatos programajánló
LINKEK:
http://www.youtube.com/watch?v=YpvpIUX9zvA
http://www.youtube.com/watch?v=tAD0a2KUyYk
http://www.youtube.com/watch?v=TM1WGtbPkMU
http://www.youtube.com/watch?v=W2szRDTxCsA
http://www.youtube.com/watch?v=cv2Zzrey73s
http://www.youtube.com/watch?v=UPd-pWzNDKk
http://www.youtube.com/watch?v=g05pqUG3RnA
http://www.youtube.com/watch?v=A7xywRwGDfg

92
93
94
95
96
97
98
99

Hírsumma
Kultúrpart
Kivi.hu
Hírvadász
Netriport
Győri Est
Népszabadság
Miskolci Est

http://www.hirsumma.info/forum/298200/Ferencvarosi+Kulturpezsges
napihirkereso.hu/egyhir.../ferencvarosi_kulturpezsges
www.kivi.hu/.../665582-varos-kultura-augusztusi-kult.
www.hirvadasz.net/noknek/cikk/171129/kultura/film
www.netriport.hu/kultura/cikk/?id=469766
www.gyoriest.hu/.../kulturpezsges__ferencvarosi_nyar...
www.nol.hu/kult/samantha_thornhill_ujra_budapesten
http://www.miskolciest.hu/fesztival/13871/kulturpezsges__ferencvarosi
_nyar__2011

100
101
102
103
104

Pozitivnap.hu
hirveres.com
Hir24.hu
Prae.hu
hirek.ma

Egyéb honlapok
FEB Kft.
honlapja
Dr. Bácskai
János honapja
Hangszer és
Zene
www.evangeli
kus.hu

pozitivnap.hu/.../nyaresti-koncertek-a-kalvin-udvarban
www.hirveres.com/.../negykezessel_valaszolnak_a_fel..
www.hir24.hu/.../2011/.../program-peter-[heti-ajanlo]
ww.prae.hu/prae/news.php?menu_id=13&aid...
www.hirek.ma/.../negykezessel-valaszolnak-a-felporgetett-k...

www.febkft.hu/kultpezsi
www.bacskaijanos.fidesz.hu/index.php?id_cikk=16492
hzo.hu/cikk/5348
www.evangelikus.hu/.../nyaresti-koncertek-a-kalvin-u...
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SZEMELVÉNYEK

a „Bakáts Kultúrtér” vendégkönyvéből

Tök jó ötlet, ami életet hoz az amúgy is pezsgő, de szürkülő gyönyörű Budapest(em)be!
A dobosok különösen tetszettek.
Csók: Anikó Kvilléből (Svédország)
Hálás köszönet, hogy feldobtátok a csütörtök estém a gólyalábasokkal!
M. László
Sziasztok! Tök jó ötlet, lehetne este valami DJ a téren!  Nagy buli lenne! 
Peti
Igazán zseniális ötlet volt ez a kis „pihenőhely”! Congratu! :D
21-én a Riddym Colony bulinak pedig kifejezetten örülök!!! (RESPECT) Még több reggaebandát a térre! Irie Maffiát! Gentlemant! PASO-t! Peace and Love!
Isztör
Szeretünk idejárni Alexal, mert nagyon jó fejek az itteniek.
Ol. Viktor
Super nette Idee: Liegestühle, M.., Bücher ich kommen bald wieder,
Judith, 12.06.2011
Szerintem szuper ötlet ez a Kúltúr Pezsgés, tetszenek a társasjátékok és nagyon elvagyok
itt. XD
Feri
Nagyon szép este volt, köszönjük!
L.L.
Örülök, hogy megrendezésre került a Zene Ünnepe!

Gábor Csaba –V.
Ingyen sört a pezsgéshez! (Lehet pezsgő is!)
Tibor
Szeretek itt játszani. Mindenki kedves.
Zsolti
A kultúrpezsgés nem csak igen szép és csuda jó, de igen okos kezdeményezés. Mert nem
csak szórakoztat – igen nívósan – de felnőtteket és nagyobb- kisebb gyermekeket nevel,
bemutat olyan dolgokat, amiket rohanó napjainkban ritkán hallhatunk élőben. Remélem,
lesz folytatása ennek a remek dolognak.
N. Takách László
Jó, hogy ilyen szép környezetben lehet ingyen netezni és színvonalas magazinokat
olvasgatni.
T. Gábor
Örülünk, hogy a Bakáts téren lakhatunk. Nagyon jók a programok, örültünk a Hot Jazz
Band-nek!!
G.
Nagyon tetszet a csütörtöki program. Gratulálok a szervezőknek és a fellépőknek.
Kocsis A.
Az egyik legjobb dolog a kerületben, hogy újra birtokba vehettük a Bakáts teret. Csoda,
hogy itt ülhetünk és napozhatunk, hogy egy új közösségi tér formálódik, ami külön öröm,
hogy mindig tiszta és rendezett. Az pedig hab a tortán, hogy mindeközben nem vagyunk
elvágva a külvilágtól a szuper ingyen wifinek köszönhetően. Személy szerint nekem
ezzel egy régi álmom vált valóra. Áttehettem az irodám a térre és így naponta
dolgozhatom. Ez az amikor a munka egyben szórakozás is.
Köszönettel: Belényi Zoltán
Sziasztok!
Nagyon tetszik ez a kulti dolog. Fain, hogy vannak pokrócok, és hűvösebb időben is ki
lehet ülni beszélgetni. Roppant kedvesek az itt dolgozók és az önkéntesek! Csak így
tovább!
Puszi: Klári (2011. 06. 28)
Felejthetetlen napokat tölthettünk el, a legszebb pezsgést itt élhettük át Veletek!
Petronella@
Sziasztok! 
Nagyon jól éreztem magam itt a téren! Eszterrel és Bálinttal szoktam sokat beszélgetni.
Nagyon szeretem őket! Sokat szoktunk színezni és olvasni Garfieldes újságokat. 
Remélem, mindig itt maradnak.
13 éves vagyok és szeretek itt lenni!
Valika

Nagyon szeretek itt lustálkodni, mert a seregben ezt nem tehettem meg. Mindenki
nagyon kedves és roppant türelmesek is. Az egyetlen amit sajnálok, hogy nincs „bauxit
főzelék”.
Tisztelettel: József, a katona
Sziasztok! Nagyon jó dolog ez a sok kedvderítő koncert, lehetnének akár sűrűbben is.
Pompás, hogy ilyen szép környezetben lehet ingyen internetezni, és persze beszélgetni.
Köszönjük a törődést!
Blanka Sopronból
Jó volt megpihenni a melegben, és olvasni pár verset.
Köszönöm, L. Kata
Köszönjük! Nagyon jó volt a kisfiammal mesét olvastunk. Janikovszky Éva könyvét, a
„Velem mindig történik valami”-t. Jókat nevettünk. A meleg takarók is jó célt szolgáltak.
Jó lenne, ha Szegeden is lenne ilyen. 
H. Bernadett és Ábel Szegedről
Wonderful meeting point!
Cassy, USA
Thank you!!
Shaun Kobs, Minnesota, USA
Thanks for all the great programmes. I love Europe!
M…
Nagyon tetszettek a Bakáts téri rendezvények!
2011. július 19. Lukács Éva
Nagyon jók a műsorok!
B. Katalin (2011. 08. 04.)
Sziasztok! Nagyon szeretek olvasni, ezért az irodalom a kedvenc tantárgyam. Minden
nap itt olvasok. Mert szeretek olvasni! Nagyon jó olvasni. Ti is olvassatok. Azt
tanácsolom.
A.
Jó kis várospötty. Hajrá!
Zsuzs
Köszönjük – aludtunk, olvastunk, aludtunk, olvastunk, imádtuk!
G. E.

