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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2021. július 2-án  

10.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz, 

Árva Péter, 
Deutsch László, 
Kállay Gáborné, 
Dr. Mátyás Ferenc, 
Sajó Ákos, 
Bodnár Alex Szilveszter, 
Bucher Franciska, 
Hulse Alexandra (igazoltan távol) 
Kozma András, 
Dr. Nagy Attiláné tagok. 

Hivatal részéről: 
Döme Zsuzsanna alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Terdik Roland és Ignáth Kitti a Polgármesteri 
Kabinet munkatársai, Nehéz Jenő a Jegyzői Kabinet Informatikai Csoport munkatársa, Herczeg Renáta - 
jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottak: Gyurákovics Andrea képviselő, dr. Lázár Balázs, dr. Bodansky György, Lovas Gabriella, Kutszegi 
Csaba, Tóth Gáspár András, Horváth János Antal, Sztarenki Pál, Molnár Csaba, Dr. Komáromi György, Gulyás 
Hermann Sándor, Gencsev Gábor pályázók. 
 
Takács Máriusz: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság mai ülését. Megállapítom, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes, az ülést 10.00 órakor 
megnyitom. Két napirend szerepel a napirendünkön. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, 
szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 1/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása 

4/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

  
2./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi ösztöndíjról (egyfordulóban) 

5/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
 (9 igen, egyhangú) 

 (A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása 

4/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A napirend kapcsán meghívtam a pályázókat, hogy meghallgassuk őket. Azzal a javaslattal élek 
a Bizottság felé, hogy olyan módon hallgassuk meg őket, hogy időben és szellemileg is képesek legyünk kordában 
tartani, hogy egy pályázóval nagyjából 10 percet beszélgessünk. Tegyünk fel neki kérdéseket, ne kérjük meg őt, 
hogy ismertesse a pályázatát, mert olvastuk a pályázatát. Elfogadható-e ez a menetrend? Kérem, szavazzunk a 
pályázók meghallgatásának módjáról. 
 
KOEN 2/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház 
pályázóit maximum 10 percben hallgatja meg,oly módon, hogy a Bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel a 
pályázóknak. 
Határidő: 2021. július 2. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(9 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
  
Takács Máriusz: Rá is térünk a jelöltek meghallgatására. Kérem, hívjuk be az első jelöltünket dr. Lázár Balázst. 
 
Dr. Lázár Balázs pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Jó napot kívánunk! Köszönöm, hogy eljött a meghallgatásunkra. A menetrend az lesz, hogy 
nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. Összegyűjtjük őket és ezekre a kérdésekre egyben 
válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése?  
 
Kállay Gáborné: Röviden foglalja össze azt, hogy mi az, amit a legfontosabbnak érez a pályázatában és azt 
kérdezem még, hogy Ön szerint mitől ferencvárosi a Ferencvárosi Pinceszínház? Milyen támogatókra, 
támogatásokra számít? 
 
Takács Máriusz: Mi a terv, hogyan vonzana be több ferencvárosit a Pinceszínházba? Hogyan képzeli a 
Pinceszínház sikeresebbé, teltházasabbá tételét?  
 
Dr. Lázár Balázs: Mind a két kérdésre az a jó válasz, hogyha elmondom, hogy az 55 éves Pinceszínházra 5 
pontban foglalnám össze a javaslatomat. Színház a közösségben, közösség a színház, hagyomány és megújulás 
című a pályázatom. Nem akármilyen színházat, hanem ferencvárosi színházat, hangsúlyozva a közösségi erősítést 
és az identitásépítést. Ezt csináltam irodalmi referensként az elmúlt 6 évben is. Már elkezdtünk dolgozni a 
ferencvárosi Ádámok és Évák iskolaszínházon. Jövőre a 230 éves Ferencvárosról készítünk előadást a Magyar 
Kultúra Napjára. A műsortervben is megjelennek a közösségépítő elemek. Benedek Miklóssal, egy ferencvárosi 
orfeummal tervezünk jövő tavasszal. Közönségcsalogató, Ferencváros történetéből, Ferencváros 
identitáselemekből áll, sanzonokból pl. Ápolnánk a Lázár Ervin hagyományt, akik a Lónyay utcában laktak. A 
támogatókban is megjelenik a ferencvárosi támogatás is. A Ferencvárosi Művelődési Központtól, a József Attila 
Emlékhelytől, a Gönczi Ambrus vezette Helytörténeti Gyűjteményből is kaptam támogató levelet. Velük mind együtt 
dolgoztam az elmúlt 6 évben. Az Itt és Most Társulattól, a Kettőspont színházi műhelytől kaptam támogatást, akikkel 
már szintén terveztünk projekteket. Nekünk nem elég jó színházat csinálni, plusszot kell adni, Ferencvárosi 
Pinceszínházat kell csinálnunk ezzel a sok kísérő rendezvénnyel megspékelve a műsorunkat. Kimenni a 
közösségbe, ez a legprogresszívabb, leginnovatívabb tervem. Utcaszínházat szeretnék csinálni. Kaptam támogató 
levelet, hiszen dolgoztunk együtt az UtcaSzak közösségi színházi műhellyel is. Az a tervünk pl. az idén 60 éves 
József Attila-lakótelepre kimenni és a történetéből utcaszínházi előadásokat csinálni. Ezek mind szervesen 
beletartoznak Ferencváros kulturális koncepciójába is. Ebből is doktoráltam. A Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen tanítottam. Maszk és komédia dell’ arte kurzusokat vezettem és ebből doktoráltam Máté Gábor 
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témavezetésében a mozgás tanszak keretében Ladányi Andrea irányításában. A helyi támogatókon túl olyan 
komoly, országos intézmények támogatnak, mint az OMSZI, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a 
Magyar Írószövetség, mint a Szépírók Társasága. Fontosnak tartom az irodalmi vonal továbbvitelét is. Hagyomány 
és megújulás. Keleti István életműve az, aki a Pinceszínház legendás igazgatója volt, aki versszínházi 
előadásokkal, iskolaszínházi diákprogrammal dúsította a Pinceszínház működését. Ezt szeretném én is. Radnóti 
Zsuzsa, Benedek Miklós komoly nevek. Az alternatív részből Balázs Zoltán Maladype Színháza, Pass Andrea, aki 
szívesen jönne hozzánk rendezni. A támogatóknál fontos kiírás volt a nemzetközi kapcsolat is ezeken túl. 
Amerikában végeztem egy 1 éves fizikai színházi képzést. Az iskolámmal azóta is jó a kapcsolat. Komoly 
együttműködési lehetőségek vannak. A Fulbright Bizottság is támogat. Az Egyesült Állomok vezérösztöndíja, 
alapítványa, ha támogat, az komoly nemzetközi rang. Megvan a helyi kör, az országos és a nemzetközi támogatói 
kör is. Hogy hogyan tudjuk még népszerűbbé tenni a Pinceszínházat? Az utcaszínházi projekt és a felvázolt iskolai 
projektek ezek direktmarketingként is szolgálnak a színház népszerűsítésében. Csak az Ádámok és Évára, amit a 
Ferencvárosi Művelődési Központban tartunk, 3*300 ember, szülő, gyermekek jönnek el. Ott mindig közvetlenül a 
Pinceszínházat is népszerűsítjük. Ha kimegyünk a közösségi terekre, ott is ezekkel a programokkal tudjuk direkt 
módon népszerűsíteni a színházat. A beavató színházi, élő irodalom programokkal pedig bevonzani egyszerre a 
fiatalokat a színházba és elmenni gimnáziumokba, feldolgozni a klasszikus magyar irodalmi tananyagot. Van 
létjogosultsága Jókai Mórt is az iskolákban játszani, csak ezt mind élményszerűen kell előadni. Jártam az iskolákat 
is, tartottam rendhagyó irodalomórákat. A támogatóknál megjelenik Papp Márta tanárnő támogatója - ami nagyon 
megható volt - a Bakátsból. A pedagógusoknak is fontos volt az a munka, amit az elmúlt 6 évben végeztem, 
végeztük. A közösségi, színházi projekt egyszerre egy 21. századi modern elképzelés, ami beépül a Pinceszínház 
hagyományába és Ferencváros kulturális koncepciójába is. A pályázatomban szerepel - a színház 
népszerűsítéséért – egy kulturális menedzser a helyemre. Meg is találtam a megfelelő személyt Demeter Andrea 
személyében, aki a Maldype Színháznak volt ügyvezetője, de az irodalmi életben is jártas, aki a hagyományos 
színházi kereteken túlmutató rengeteg elképzelést, programot összefogja, szervezi. Sok médiakapcsolattal 
rendelkezik. Az ő feladata is lesz, hogy a sajtósunkon kívül a színház népszerűségét még jobban növelje.  
 
Takács Máriusz: Köszönjük szépen a megjelenést.  
 
Dr. Lázár Balázs: Köszönöm szépen.  
 
Dr. Lázár Balázs pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Dr. Mátyás Ferenc a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Jelezni szeretném a Bizottságnak, hogy időközben még egy pályázó visszavonta a pályázatát. 
Ma éjjel jelezte ezt Dr. Bagossy László. 13 pályázó van jelenleg. Közülük 2 jelezte még, hogy a mai meghallgatáson 
nem fog tudni részt venni: Szirtes Balázs és Rácz Attila, akikkel ma nem fogunk tudni találkozni. Adunk listát, hogy 
a Bizottság tagjai lássák, hogy éppen ki fog következni. Elvileg 11.50-kor van a meghallgatás vége, valamennyi 
csúszás lesz benne, de nem sok. A meghallgatás közben jelezze a Bizottság, amikor kíván szünetet tartani. A 
meghallgatások után mindenképpen lesz szünet. Hívjuk be a következő pályázót.  
 
Dr. Bodansky György pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Jó napot kívánunk! Üdvözlöm körünkben a Pinceszínház korábbi igazgatóját. Köszönöm, hogy 
eljött a meghallgatásunkra. A menetrend az lesz, hogy nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. 
Összegyűjtjük őket és ezekre a kérdésekre egyben válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy 
kinek van kérdése?  
 
Bucher Franciska: Azt olvastam a pályázatában, hogy az Ön célközönsége a 40 év alatti értelmiség. Ez azt jelenti, 
hogy elengedi az idősebb korosztályt és a kevésbé tanult embereket?  
 
Kállay Gáborné: Mitől ferencvárosi a Ferencvárosi Pinceszínház? A pályázatában, ha jól emlékszem kétségbe 
vonta a franzstadti identitást, miszerint ma Ön szerint ilyen már nincsen. Ezzel vitába szállnék. Erre szeretnék 
választ kapni.  
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Gyurákovics Andrea: Hasonló kérdéseket írtam fel én is. A Művészeti Tanács milyen megbízatással történne? 
Vagy ők ezt társadalmi munkában végeznék? Erre vonatkozóan nem találtam utalást a pályázatban.  
 
Dr. Bodansky György: A célközönséggel kapcsolatban a targetálás mindig az, hogy a fő irányt meghatározzuk. 
Nem azt jelenti, hogy amellett más nincsen. Azt jelenti, hogy a színház profilja az valamilyen közönségcsoporthoz 
erősebben kötődik. Nincsen olyan, hogy kerületi színház, az egy képtelenség, az a fogalom maga lehetetlen. A 
VIII. kerületnek volt egy színháza a Bárka, ahova Szombathelytől Miskolcig jött a közönség. VIII. kerületi területen 
foglalt helyet, ennyiben volt VIII. kerületi csupán. A Pinceszínházban bárki lesz az igazgató, bármit fog ott csinálni, 
az is pont ennyire lesz ferencvárosi. Ami a kerületi identitást illeti, nálam ferencvárosibb nincsen, mert itt születtem 
és 18 éven keresztül úgy kötődtem és úgy ragaszkodtam ehhez a városrészhez, hogy a szüleim megőrültek, hogy 
képtelen egy másik iskolába íratni, vagy bárhova elvinni innen, mert én csak is kizárólag csak és itt akartam élni, 
ezen a darabján a világnak. Mai napig erősen kötődöm Ferencvároshoz. 7 évet a Pinceszínházban is eltöltöttem. 
Ma már ez, hogy valaki VIII. kerületi, IX. kerületi vagy XV. kerületi, az sokkal halványabb dolog, mint valamikor volt. 
Budapestiek vagyunk valójában, ez már egy identitás. Még esetleg az, hogy pesti vagy budai. Mint tudjuk Budán 
lakni világnézet. Tehát senki nem akarja beszűkíteni a Pinceszínház közönségét, de azt látni kell, hogy ez egy 
avantgárd színházi elképzelés, amivel előálltam. Ez nem egy kényelmes, laza, szórakoztató, mulattató színház 
terve, hanem valami kemény és ütős dolog, ami megrázó, felkavaró és ami, ennek következtében a közönség egy 
bizonyos részét érdekli. 100 fő fér be a Pinceszínházba. Itt nem úgy kell játszani, mint a Vígszínházba és nem is 
úgy, mint egy vidéki színházban, ahol a teljes spektrumot le kell fedni. Ami a Művészeti Tanács foglalkoztatását 
illeti, az én elvem az, hogy, aki dolgozik, az azért pénzt kap. Ez természetes. Az is nyilvánvaló, hogy ők nem 
főállású munkatársai lennének a Pinceszínháznak, hanem ugyanúgy szerződéssel, mint, ahogyan most is jó páran 
vannak. Megbízási szerződéssel, egy reális, szerény tiszteletdíjért végeznék azt a nem kis munkát, hogy el kell 
olvasniuk mindent, ami bejön a színházba. Fog fű, fa jelentkezni, a sarki közértes is rá fog jönni, hogy ő valójában 
színházat akar csinálni és be fogja adni a pályázatát és el fogjuk olvasni, hátha jó. Természetesen lennének 
meghallgatások, megnézések, ahogyan van minden komoly színházban Kaposvártól a Katona Színházig. Mielőtt 
a bemutatóra sor kerül a Művészeti Tanács megnézi a produkciót és elmondja a véleményét a rendezőnek, hogy 
min kellene változtatni. Van egy színvonal, amihez ragaszkodunk, mielőtt a közönség elé kerül, ez sok munka.  
 
Gyurákovics Andrea: A költségvetés, amilyen kerettel dolgozni tud a Pinceszínház, az elképzelések ebbe a 
keretbe beleférnek vagy vannak más elképzelések, más forrásokra?  
 
Dr. Bodansky György: Ez egy nagyon fontos kérdés. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen volt a Pinceszínház 
támogatása mondjuk az utolsó békeévben, 2019-ben. Kifejezetten ezzel az összeggel számoltam, egy fillér 
növelése nélkül. Ezenkívül egy jelentős nagyságrendű növeléssel számoltam a jegybevételeknél és a koncepció 
tartalmazza azt, hogy pályázni, pályázni, pályázni és nemcsak a Pinceszínháznak, hanem közösen az 
együttműködőkkel. Amikor valaki bead egy elképzelést, hogy mit szeretne a Pinceszínházba megvalósítani, akkor 
megvalósíthatósági tanulmányt is kell beadnia, amiben benne van, hogy milyen forrásokat fog hozni ehhez. Így 
komplett egészében gondoltam összetenni a Pinceszínház költségvetését.  
 
Takács Máriusz: Úgy látom nincsen több kérdés. Köszönjük a megjelenést.  
 
Dr. Bodansky György pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Lovas Gabriella pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Jó napot kívánunk! Üdvözöljük körünkben. Köszönöm, hogy eljött a meghallgatásunkra. A 
menetrend az lesz, hogy nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. A Bizottság kérdéseket fog feltenni, 
összegyűjtjük őket és ezekre a kérdésekre egyben válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy 
kinek van kérdése?  
 
Kállay Gáborné: Minden jelentkezőtől megszeretném kérdezni, hogy mitől ferencvárosi a Ferencvárosi 
Pinceszínház?  
 
Gyurákovics Andrea: A pályázatban úgy olvastam, hogy a főprofil az gyerekszínház lenne. Milyen koncepció 
alapján jutott erre a döntésre, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház fő iránya az gyerekszínház lenne a jövőben?  



 
 

5 
 

 
Takács Máriusz: Milyen előadás lenne az, ami a felnőtteknek mesél a gyerekekről, arról, hogy nekik mi a 
problémájuk, akár egy konkrét darabnak is örülnék. Volt 1 évvel ezelőtt egy bemutatója a Pinceszínháznak, a Hello 
Again, amiből két műsor ment le. Érdekel, hogy ennek az Ön színházban mi lenne a darab sorsa?  
 
Lovas Gabriella: Attól lesz ferencvárosi a Pinceszínház, hogy a célközönség és azok a gyerekek, akikkel 
dolgoznék, azok mindenképpen a kerületből kerülnének ki. A kerület gyerekeit és az ő szüleiket szeretném 
elsősorban bevonni, illetve a kerület oktatási intézményeivel szeretnék kiépíteni együttműködési kapcsolatot. 
Továbbá olyan alapítványokkal kerestem az együttműködési szándékot, akik kifejezetten a kerülethez kötődnek. 
Pl. a MáSzínház, ami a fogyatékos felnőttek, gyerekek színházi képzésével foglalkozik. Beszéltem arról velük, hogy 
önkénteseket adnának a színháznak. Szeretnék együttműködni a Bakáts téri Kórusiskolával, személyesen is 
kötődöm oda, továbbá a Karaván Alapítvánnyal, Nyári Oszkárral. Szerintem ettől ferencvárosi, hogy a célközönség 
és az együttműködő partnerek nagy részre ferencvárosi.  
Miért a gyerekszínházi koncepció? A pályázatban kiírt feltételek megfelelnek a személyes szakmai 
tapasztalataimmal, a munkámmal és a Pinceszínház eddigi történetével. Amatőr gyerekszínpadként indult, aztán 
kezdett el a profi művész színház felé elmenni. Én is dolgozom profi színházban is, de most is pl. táboroztatásból 
érkeztem, tehát rengeteg gyerekkel dolgozom. Vidovszky György rendező is adott nekem együttműködési 
szándéknyilatkozatot, aki a Kolibri Színház főrendezője. Beszélgettem vele és azt mondta, hogy gazdasági 
szempontból elképesztő hiány van. A Kolibri Színház olyan túlterhelt, hogy van 1-1 előadásuk, amit félévente 
tudnak játszani, mert mindent ki kell játszani. Tehát van erre kereslet, amiről mi nem is tudunk. Nem véletlen, hogy 
az összes kőszínház próbálja ezt a réteget megfogni. Ez egy elég provokatív lépés lenne pl. a szakma felé is, hogy 
felvállalunk egy ilyet. Picit perifériára van szorulva ez a fajta színházi vonulat, illetve van egyfajta lenézettség ezzel 
az irányvonallal szemben.  
A felnőtteknek gyerekről kérdésre válaszolva: darabokat tudok mondani. Nagyon meghatározó élményem a 
tatabányai Jászai Mari Színházban mutatták be, az Egy kutya különös történetét című előadást. Egy 14 éves autista 
kisfiú története ez, egy krimi történet, az ő nézőpontjából viszi végig a történetet, felnőtt színészek játsszák. Egy 
kamasz szemszögét mutatja meg az egész világnak. A 13 éves unokaöcsémtől kezdve az 76 éves anyukámig 
megnézte. Van az 5 fiú szlovén darab, amit 5 felnőtt színész játszik, de 14-15 éves gyerekeket jelenítenek meg. A 
játékról szól, a szocializációról. Ilyen típusú darabokra gondoltam a művészszínházi vonulatban.  
A Hello Again-nal kapcsolatban jelenleg nem tudok válaszolni. A darabot a pandémia miatt nem volt alkalmam 
megnézni. A színház működésébe bele se tudtunk tekinteni. Nem azt gondolom, hogy ez egy hirtelen váltás lenne 
és szeptembertől vége az eddigieknek. A bemutatott darabok és amelyek a fiókban lapulnak, azokat kellene 
kijátszani. Felfuttatni, megnézni van-e rá kereslet. Szeptembertől elindítani a 1-2 gyerekcsoportot és januártól 
lehetne elkezdeni az új bemutatókat. Az idei költségvetés többre nem ad lehetőséget. Kell egy átmeneti időszak. 
Visszakérdezhetek, miért pont a Hello Again-re kérdezett rá? A többi darab? Nem láttam a darabot, nem tudok 
nyilatkozni róla.  
 
Takács Máriusz: Azért ezt kérdeztem, mert műfajában ez egy egyszerűen eladható termék, egy musical. Van egy 
új darab, amibe beletett a Pinceszínház 6 millió forintot és 0 forintot vett ki ebből. Van más darab is, amit 
megkérdezhettem volna.  
 
Lovas Gabriella: Rettenetesen különleges helyzetben vagyunk. Musicalekre nem jön a néző. A C’EST LA VIE-t is 
bemutatták, nem tudom hányszor meg. A musical nem feltétlenül vonzó. Nagyon jó PR-t kell csinálni. Láttatni kell 
magunkat. Ott kell lenni a közösségi médiákban, ott kell lenni a helyi csatornákban. Amiről tudnak az emberek, arra 
mennek.  
 
Takács Máriusz: Nincsen több kérdés. Köszönjük szépen.  
 
Lovas Gabriella pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Kutszegi Csaba pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Üdvözöljük körünkben. Köszönöm, hogy eljött a meghallgatásunkra. A menetrend az lesz, hogy 
nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. A Bizottság kérdéseket fog feltenni, összegyűjtjük őket és 
ezekre a kérdésekre egyben válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése?  
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Bucher Franciska: A pályázatában nem sokat láttam a műsortervről. Iskolába vinne-e előadásokat? Hogyan 
kivitelezné a gyors válaszokat az aktuális közösségi kérdésekre? 
 
Kállay Gáborné: Mitől ferencvárosi a Ferencvárosi Pinceszínház?  
 
Takács Máriusz: Hogyan vonzaná be a ferencvárosiakat?  
 
Kutszegi Csaba: A műsorterv a vezetőváltáskor úgy alakul ki, hogy az előd által elindított, elrendezett műsorokból 
kell az elején dolgozni. Ha valaki júliusban elkezdi a munkát, az biztos, hogy szeptemberre, októberre, pláne ebben 
a helyzetben, amikor az egyeztetés nehéz, már április elkezdtek a függetlenek egyeztetni. Amelyik darab 
bemutatás előtt van, vagy házi főpróbán bemutatták, játszható, van rá érdeklődés, esetleg szerződések, azokat 
játszanánk. Pl. a Tasnádiék darabját mindenképpen megpróbálnám közönség előtt bemutatni. Eleinte nyílván a 
meglévő anyagból kell gazdálkodni. Mihelyst munkához lehet jutni, a színház repertoárja úgy alakulna ki, hogy 
kortárs magyar szerzők műveire vagyok kíváncsi. A tavaly ősszel Jurányi Inkubátorházban elindított sorozatomat 
folytatni szeretném a Pinceszínházban, ami felolvasó sorozat. Ez egy olyan kezdeményezés, hogy kortárs magyar 
írók, akik között vannak íróféle írók is, de olyan színházi emberek, dramaturgok, rendezők, akik szeretik a 
darabjaikat saját maguk megírni. Kaptunk a Jurányi Inkubátorházban egy olyan lehetőséget, hogy a 4-6 szereplős 
kamaradarabokat, 1 nap próbálás, fény, világítás, zene, másnap vagy már aznap este előadás. Ez egy olcsó forma. 
Érdekes és tehetséges anyagokat lehet találni. Nem mindegyikből lesz világhírű előadás, de megmutatkozik, hogy 
melyiket érdemes rendesen színre vinni. Ez lenne az alapja a saját repertoár kialakításának. Természetesen a 
pályázatomban megemlített rendezőkkel világirodalmi, régi, új, más szerzők, aktualizált kortárs feldolgozása adná 
a repertoár másik részét.  
Minden színházba kell valami artisztikus, művészi őrültség. Szeretnék elindítani egy kortárs szappan 
operasorozatot, amiben erősen a főiskolásokra, pályakezdő fiatalokra támaszkodnék, továbbá húzónevekre akár 
rendezőként, akár színészként. 3-4 író írna minden hónapban egy új részt. Ferencvárosiak nagymértékben 
előnyben lennének. A helyi dolgokra reagálna, de nem csak ferencvárosi témák lennének, hanem országos témák 
is. A televízióban futott sorozatokra annyiban hasonlítana, hogy a témakezelés a popularitás meglenne. Tág teret 
lehetne engedni a rendezői, művészi, kortársszínházi kísérletezésre. Ide már olyan fiatalokat is bevonnék akiket, 
interneten, honlapon keresztüli interaktivitásra lehetne csábítani, véleményezve, továbbírva esetleg a sorozatot. 
Az iskolák bevonása illeszkedik az elképzelésembe, de nekem a színház mellett kortárs irodalom vagy az irodalom 
a vesszőparipám. Irodalmi esteket is szeretnék szervezni, erre is megvan a kapcsolatrendszerem. Helyi írókat is 
kutatnék fel, régieket is, akik Ferencvároshoz kötődtek. Nem egy unalmas író, olvasó találkozókra gondolok, hanem 
a színház ott is megjelenne. Szituációkat fel lehetne eleveníteni az adott részletekből. Izgalmas, érdekes sorozat 
lehetne, az iskolákkal nagyon kooperálva. Történhetne kicsit a kötelező olvasmányokra is fókuszálva, hogy a 
gimnazisták még az Ember tragédiájában, a Csongor és Tündében is megtalálhatják az élményt, ha az úgy van 
tálalva.  
Mitől ferencvárosi? Az előbbiekben említettem, hogy az itt élő művészek, az élő problémák, a Ráday utca 
jelenségei, kooperálás a Ráday utca kulturális jelenségével, galériákkal, antikváriumokkal, kávézókkal, ahol 
játszanak. A Formanek Csabáék kezdeményezése, a Kettőspont, a Kisgaléria, a Nagygaléria. Ezek mind izgalmas 
dolgok. Ez egy pezsgő, kulturális élet lehetne. A történéseit az aktuális szappanopera sorozatban meg lehetne 
jelentetni, vagy bármilyen olyan kulturális aktivitással, hogy a színház lehetne egy betérő hely. Esetleg kávézót 
lehetne ott csinálni, előadás előtt, után nyitva tartani. Az, hogy kifejezetten irodalomban vagy színházban 
ferencvárosi témákat kéne hajszolni, azt nem gondolom. A helyi értéket kell megtalálni. Ha azt sikerült általános 
érvényűvé emelni, az az igazi telitalálat. Mindenképpen Ferencváros központúnak kellene lennie.  
Hogyan vonzanám be a közönséget? Kellene egy nagy lendület a PR, marketing tevékenységet, a honlapot, a 
közösségi médiában való szereplést „feltupírozni”. Vonzóvá tenni fiatalok számára, akármilyen akciókkal. Az 
iskolákkal, más egyéb kulturális intézményekkel való kapcsolattartás is prioritás lenne. Erős aktivitást gondolok. 
Azt szeretném, ha én vezethetném a Pinceszínházat, hogy igazán érdekes, pezsgő, sokszínű hely legyen. Az egyik 
jelszavam a kulturális sokszínűség. Minden, ami érték, legyen az művészi vagy emberi, az jelenjen meg. Írtam a 
pályázatomban képzőművészetről, zenéről is, hogy milyen formában, hogyan jelenne meg.  
 
Takács Máriusz: Köszönjük szépen.  
 
Kutszegi Csaba pályázó elhagyja az üléstermet.  
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Tóth Gáspár András pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Üdvözöljük körünkben. Köszönjük, hogy eljött a meghallgatásunkra. A menetrend az lesz, hogy 
nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. A Bizottság kérdéseket fog feltenni, összegyűjtjük őket és 
ezekre a kérdésekre egyben válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése?  
 
Bucher Franciska: Személyes kérdésem volna. Mi a személyes véleménye a Tasnádi István Hölgyek öröme című 
darabról?  
 
Kállay Gáborné: Mitől ferencvárosi a Ferencvárosi Pinceszínház?  
 
Takács Máriusz: Jelenleg van egy alulfinanszírozottsága a színháznak, szűkös a költségvetése. De ezzel együtt 
nyílván az Önkormányzatnak van egy olyanfajta elvárása, hogy sikeres színházat szeretnénk látni. Hogyan lesz ez 
a színház kevesebb pénzből sikeresebb?  
 
Tóth Gáspár András: Tasnádi István Hölgyek öröme című darabot, a Tasnádi Csaba rendezte és István írta. Ez 
egy közönségdarab. Ez egy új bemutató. A Pinceszínház indításáról jelenleg azt gondolom, hogy vannak rövid, 
közép és hosszú távú terveim, amelyeket terveim, amiket szeretnék megvalósítani. A repertoárból ki kell darabokat 
választani. Készítettem erről egy statisztikát, hogy melyek azok, amelyek az elmúlt 2 évben 75% felett teljesítettek. 
Ezekből a produkciókból a Bugyáki Beával ki kell választanunk azokat, amelyekkel el lehet indulni szeptembertől. 
Egy teljesen új programstruktúrával elindulni lehetetlen. Persze lehetne, de szerintem felelőtlenség. Sokkal jobb a 
fontolva haladás, ha úgy indulunk, hogy mik azok, amikkel el lehet indítani a színházat és beilleszteni már a 
struktúrába azokat az előadásokat, amik már előre jelzik azt, hogy milyen irányba szeretne mozdulni a 
Pinceszínház. A pályázatom lényege az, amit fontosnak éreztem a kiírásnál, ez ragadta meg a figyelmemet, hogy 
hogyan próbálja meg segíteni az új színházi generációt a pályázó. Erre komoly hangsúlyt fektettem. Rájuk 
szeretnék koncentrálni. Szeretném az alternatív színházak alternatíváját megteremteni középtávon. Sok 
kezdeményezés van ebben a szférában, akik kész produkcióval be tudnak köszönni a színházhoz. Olyan 
megoldásokat szeretnék keresni, melyek ott születnek a színházban. Azon generációk kezét megfogni, akik most 
kezdik el építeni a saját színpadi nyelvüket. Van egy szakmai hátterem itt. Őze Áron tett fel egy olyan kérdést, hogy 
egyedül vezetem-e a színházat? Ha Áron figyelmesen olvasta volna el a pályázatom, akkor látja azt, hogy komoly 
szakmai nevek szerepelnek benne. Pass Andrea, Egressy Zoltán, Székely Csaba drámaíró és Német Ákos, akikkel 
konzultáltam, hogyha megkapom a színházat, akkor számítok arra a fajta szakmai segítségre, amit ők tudnak 
nyújtani. Hogy ez mennyi pénzbe kerül, az egy következő lépés. Meg kell nézni, hogy hogyan áll össze a következő 
hónapok pénzügyi struktúrája. A Hölgyek öröme egy szórakoztató előadás, kiváló színészekkel, hogy ennek a 
minősége milyen, az más kérdés. Nem ilyen színházat szeretnék csinálni. A rövid válaszom erre az, hogy keresem 
az új színházi nyelveket. Nem csak szórakoztató színházat szeretnék. Ugyanakkor erre is szükség van, hiszen, ha 
csak no name fiatal alkotókkal dolgozik az ember, akkor fennáll a veszélye annak, hogy hogyan lesz közönségünk. 
Ezért szerepel a programomban az a struktúra, hogy fiatalokkal dolgozunk, de meghívunk pl. egy Ascher Tamást. 
Fiatalok vannak a színpadon, de mellette egy Molnár Piroska játszik két fiatal színésszel. Molnár Piroska a húzónév 
és egy olyan fiatal rendező, akinek a nevére rámozdul az az alternatív szféra, akik keresik ezeket a színházi 
rendezőket. Nem volt rövid a válasz, de erre csak ilyen összetett választ lehet adni, remélem elfogadja.  
Mitől ferencvárosi a Pinceszínház? A színháznak komoly múltja van. A Keleti-féle periódusban még az amatőr 
fiatalok segítették. Kicsi gimnazista voltam még, amikor már úgy jöttem a Pinceszínházba, hogy ez az új generáció 
színháza. A pályázók között itt volt ugye Dr. Bodansky György, ő is ezt a vonalat folytatta. Amit fantasztikusnak 
találtam a kiírásban, ne érezzék azt, hogy kedveskedni akarok az Önkormányzatnak, de igenis ilyen színházi kiírás, 
ami arra koncentrál, hogy az új generációt segítsék, ilyennel még soha nem találkoztam. Higgyék el olvastam 
néhány színházigazgatói kiírást. Ez bámulatos ebben a szétzilált színházi szakmában. Ha ezt a hagyományt 
folytatom, akkor már a Ferencvárosi Pinceszínház múltja folytatódik. Ha csinálok egy sétaszínházas produkciót, 
ami állandó lenne, ha működik a dolog. Ha hívok olyan fiatalok, akik azzal a témával foglalkoznak, hogy 
Ferencváros történelmét, kulturális hagyatékát, hogyan tudjuk kivinni az utcára, akkor olyan történet indul el, aminél 
ferencvárosibb programot nem tudok kínálni a fenntartónak. Ebben a kerületben van néhány színházi műhely. Az 
Itt és Most alternatív társulat, a Trafó, aki befogadó közösség, a MáSzínház, a Karaván Színház. Tehát csupa olyan 
alkotói brigádok, akik itt dolgoznak. Kaptam egy ilyen kérdést, hogy hogyan tudnék ezen csapatokkal 
együttműködni. A Bakáts Fesztre jó lenne olyan programsorozatot csinálni, amiben bevonjuk az alternatív 
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színházakat, akiknél az a tematika, hogy a ferencvárosi létérzésről, a belvárosi érzetről, a Ráday utcáról szóljon. 
Az alternatív csapatok egészen biztosan benne lesznek abban, hogy olyan programot hozzuk létre, amire 
Ferencváros büszke lehet. Egyébként Ferencváros szurkoló vagyok, nem tudom jelent-e itt ez pozitívumot vagy 
negatívumot, nagyon szeretem. Apukám véréből örököltem, zöld-fehér vér folyik az ereimben. Ez most vicc, ne 
értsék félre. Színházigazgatóként annyi a feladat, hogy meg kell jelenni a programokban ilyen ferencvárosi 
elemeknek. Ne olyan színházat csináljunk, ami arra vágyik, hogy az ország elismerje. Legyen először egy olyan 
színház, ami a ferencvárosi közönséget érdekli, bejönnek. A Dixie Klub előadásaira megmozdulnak, arra eljön az 
idősebb korosztály is. Ha lesz ilyen lehetőség a Dixie Klubbal párhuzamosan ugyanarra az estére, elintézni 
valahogy a csendrendeletet, egyeztetni a lakóházakkal, hogy 23.00 óráig funkcionálhasson a színház. 19.00-21.00 
óráig lenne a Dixie Klub, 21.00-23.00 óráig pedig lenne egy olyan akusztikus koncertsorozat, amire ferencvárosi 
fiatal zenészeket is meghívunk. De természetesen meghívom a Kaukázus Zenekar két zenészét is, amire biztosan 
jönne majd a közönség. Ha kialakul az, hogy itt szerdánként mindig van valami menő, alternatív, akusztikus 
zenekar, az tud izgalmas lenni és ennek van PR ereje. Elterjed ebben a körben, hogy itt előadások vannak. Nem 
a Hölgyek öröme lesz az, ami ezt a generációt be fogja vonzani.  
A szűkös költségvetésre annyit reagálnék, hogy pontosan ezért a meglévő produkciókat el kell kezdeni játszani. 
Gondolom, hogy a következő évadra lesz majd egy nem covid költségvetés, vagy lehet, hogy a covidból következő 
közepes költségvetés, de úgy tudom, hogy pályázott a színház. A pályázatok folyamatosan jelennek meg. Ebben 
elég jó vagyok. Minden egyes létrehozott produkcióm mögött erős pályázati forrás van. Jók a kapcsolataim 
szerencsére a szakmában, tudok lobbizni. Nekem nem lesz fárasztó az, hogy megkeressem a ferencvárosi 
vállalkozókat. Ha találunk 4-5 vállalkozást, akik x összeggel segítik a színház működését, és elindul egy ilyen 
struktúra, akkor már hozzá tudunk tenni a szűkösebb költségvetéshez. Van egy profi pályázatíró barátom, aki 
minden produkciómhoz szerzett forrásokat. Azon leszek, hogy segítsem a Pinceszínház költségvetését. De 
természetesen a Ferencvárosi Pinceszínház olyan piaci alapon nem tud működni, mert alacsony a nézőtér 
befogadóképessége. Szeretném működtetni a Gerschwin termet és a lenti termet is aktívan. A 70-75%-os 
látogatottságot meg kell emelni. A pályázatomban csináltam egy számítást, hogy milyen forrásnövekedés lenne, 
ha több és sikeres programok vannak. Zárszóként még elmondanám, hogy a Pinceszínházat nem egy hadihajónak 
látom, hanem egy olyan pici ágyúnaszádnak, aki nagyon gyorsan mozdul mindenre. Sok támogatóm van, alkotók, 
akiket be tudok vonzani. Abban az igazgatói irodában tárgyalópartnert is nehéz fogadni. Szűk iroda. Ha 
végigolvasták a pályázatom, a gondolatokat, terveket vállalom, hogy végre fogom hajtani. Ezt tudom garantálni, 
egy személyi igazgatóként, aki demokratikus alkat.  
 
Gyurákovics Andrea: A képviselők között a legtöbben Fradi drukkerek vagyunk. Két dolog jutott eszembe. 
Említette a kortárs és az alternatív színházat, mellette a hagyományos színházat. A kerületben van jó néhány: a 
Nemzeti Színház, a Müpa, a József Attila Emlékhely, az is kultikus hely. Velük tervez-e kapcsolatfelvételt, 
együttműködést? A Bakáts téren van egy raktár. A legtöbb pályázónál azt olvastam, hogy előadó, illetve 
próbatermet szeretne oda. Ezzel kapcsolatosan milyenek az elképzelései?  
 
Tóth Gáspár András: Jó lenne azt a próbahelyet megcsinálni. Pénzbe kerül. Játszóhellyé is át lehet alakítani, de 
rengeteg pénzbe kerül. Lehet pályázni rá. Ugyanakkor gondot okoz a díszletek tárolása. Mindennek van 
következménye. Ebben már én is gondolkodtam. Azért nem írtam a pályázatba, mert ha leírom mennyi pénz kellene 
hozzá, nehogy megijedjen a fenntartó. Ezt egy remek ötletnek tartom. Az együttműködéssel kapcsolatban nagyon 
örülnék, ha a Vidnyánszky Attila, igazgató úrral bármilyen kapcsolat létrehozható lenne. Nem vagyok benne biztos, 
hogy ő a Pinceszínházat versenytársnak tartja. Ő sok fesztivált csinált. A kapcsolat kiépíthető. Remélem érezték a 
pályázatban, hogy engem nem érdekel a politika, engem az alkotás és a közönség érdekel. A kapcsolatot a 
partnerekkel ki tudom építeni. Szeretnék fesztivált csinálni magam is a Ferencvárosi Művelődési Központtal, illetve 
a Konnektorral. Ha játszóhelyet keresünk, a Nemzeti Színház stúdiói tökéletesen alkalmasak. Bármiből bármi lehet. 
Egy kreatív, jövőbe tekintő, nyitott ember vagyok.  
 
Takács Máriusz: Köszönjük a pályázónak.  
 
Tóth Gáspár András pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Horváth János Antal pályázó belép az ülésterembe.  
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Takács Máriusz: Üdvözöljük körünkben. Köszönjük, hogy eljött a meghallgatásunkra. A menetrend az lesz, hogy 
nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. A Bizottság kérdéseket fog feltenni, összegyűjtjük őket és 
ezekre a kérdésekre egyben válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése?  
 
Bucher Franciska: A műsortervben felsorolt darabok zömét nem ismerem. A műsorterv mennyire fedi le a 
különböző társadalmi rétegek és korosztályok érdeklődését, igényeit? 
 
Kozma András: Hogyan tudná fiatalosan marketingelni a Pinceszínházat? Milyen közösségi felületeken tudna 
megjelenni és újítást hozni, hogy több fiatalhoz elérhessen a műsorterv?  
 
Kállay Gáborné: Minden pályázótól ezt kérdezem, mitől ferencvárosi a Ferencvárosi Pinceszínház?  
 
Gyurákovics Andrea: Jelezte, hogy milyen a kerületben található színházakkal, társulásokkal szeretne 
együttműködést. Ezek közül nem érzi úgy, hogy kimaradt valami vagy kifejezetten csak ezekkel szeretne? Amelyek 
nem szerepelnek benne, azokkal nem is vagy csupán azokkal még nem tudja, hogy a továbbiakban szeretne-e 
együttműködést? Gondolok itt a Nemzeti Színházra többek között.  
 
Horváth János Antal: A koncepcióm fontos része, hogy a kortárs drámaírást népszerűsítsem és az új színházi 
hangok megtalálása. A darabok, amelyek a pályázatban említve vannak nem feltétlenül szigorúan azok a darabok, 
amelyeket be szeretnék mutatni. Ez egy irányvonal. A sokféleség egy lenyomata, amit elképzelek. Pont azért 
választottam ezeket a darabokat, mert ezek fedik le a leginkább azt, hogy olyan történeteket szeretnék, amik kortárs 
nyelven szólnak a nézőkhöz. Univerzális érzelmi tartalmakkal rendelkeznek, ami bárki számára átélhetővé teszi 
ezeket a történeteket. Vannak a tervben klasszikus művek mai átiratai és nagyon új darabok, amik a közvetlen 
környezetünkkel foglalkoznak. A célközönségem az egyetemisták, fiatalok és az egész művészetet kedvelő 
társadalom, aki a színházba járás élvezeté igényli. Szeretném minél több ferencvárosival megismertetni azt az 
élményt, amit egyedül a színházban kaphat meg az ember. A közösségi történetmesélés élményét. Abban hiszek, 
hogy nem az újra és újraismételt klasszikusok interpretációi az érdekesek, hanem a színháznak az eredeti üzenete, 
célja, hogy egy tábortűz körül ülünk és egymásnak mesélünk magunkról. Ezt teszi minden nézőréteg számára 
átélhetővé és nézhetővé ezeket az előadásokat.  
Az egyik fő pontja a pályázatomnak a marketing és a kommunikáció teljes megújítása. A közösségi felületeken 
képzelem el leginkább. Az a legköltséghatékonyabb, leginkább környezetbarátabb és emellett a leggyorsabb 
elérést biztosítja. Olyan színházat képzelek el, ami a leggyorsabban reagál a körülötte lévő világra, ezért a 
leggyorsabb elérési módokat kell alkalmaznunk. A pályázatban pontos számokat leírok. A Facebook és az 
Instagram oldalak követőinek növelése. Az a korosztály egy része, akiket megcélzok, már nem használja annyira 
a Facebookot, mint a mi generációnk, hanem inkább az Instagramon és a tiktokon elérhetőek. Így a közönségréteg 
színházba behozható, ott tartható és interakcióra invitálható lesz, ha ezeken a felületeken is megjelenik a 
Pinceszínház. Tervben van egy olyan applikáció fejlesztése, ami az emberek zsebébe rakja a színházat és egy 
olyan felületet hoz létre, ahol párbeszéd teremtődhet a nézők között. Amitől úgy érzik, hogy egy reagáló, vagány 
közösség tagjai. Közvetlen elérést biztosítanak a színházzal, nemcsak a színház épületén belüli közösség 
létrehozása a cél, hanem egy folyamatosan aktív és jelenlevő közösséget.  
Mitől ferencvárosi a Pinceszínház? A legjobb történetnek sem értelmezhető a tanúsága a kontextusa nélkül. Egy 
színház sem értelmezhető a közvetlen környezete nélkül. Az összes olyan programmal, tervvel, a részvételi, a 
dokumentalista színházi előadásokkal, az új színházi formákkal ez a célom. A spanyol mintára készülő mikro 
teátrum forma 15 perces rövid előadásokat visz eredeti, városi környezetbe, ilyenekkel szeretném bevonzani az 
egész ferencvárosi közösséget. Továbbá olyan együttműködésekkel a helyi kulturális intézményekkel, civil 
szervezetekkel, amik elősegítik ezt a szoros együttélést. Ez azért is fontos, mert az ember onnantól érzi, hogy 
valamilyen közösség része, hogyha részt tud venni benne vagy valamilyen szinten a tagjának érzi magát, ezt 
szeretném minden ferencvárosinak biztosítani. 
A pályázatban megfogalmazott együttműködések semmiképpen sem egy kizárólagos listát tartalmaznak. Azért 
ezeket az együttműködési partnereket, támogatói intézményeket kerestem fel, mert a pályázatban leírt 
koncepcióhoz ezek rímelnek a legjobban. A sokszínűségünkhöz elengedhetetlen az ő részvételük és közös 
gondolkodásra hívásuk.  
 
Gyurákovics Andrea: Ez lenne az irányvonal. Ettől nem is szeretne eltérni? Nem nyit. Hanem, ami a pályázatra 
le van írva, ehhez ragaszkodik vagy ez menet közben kinyílhat és szélesedhet a paletta?  



 
 

10 
 

 
Horváth János Antal: Ezek megfogalmazott, határozott irányvonalak, amik a pályázatban vannak. Egy színház 
vagy bármilyen kulturális intézmény azzal a közösségre párhuzamosan kell reagálni, aminek a részese. Ez egy 
folyamatos rugalmasságot követel. Színházigazgatóként nem mondhatom ki, hogy elzárkózom bizonyos dolgoktól, 
nem is szeretném kimondani. Egy kulturális intézménynek feladata az, hogy reagáljon a körülötte lévő 
eseményekre és reagáljon a közösségre, amiben részt vesz. A pályázatban megfogalmazott koncepció, egy 
irányba mutató színházi koncepciót tesz lehetővé, de ez folyamatos kontrollpontokon ellenőrzésre kerül. A 
költségvetést is szeretném negyedévente folyamatosan szem előtt tartani, hogy arra lehessen rugalmasan 
reagálni. Mindenkinek érdeke, hogy sokszínű kulturális paletta legyen a magyar emberek előtt, ezért tennünk kell.  
 
Takács Máriusz: Köszönjük a pályázónak.  
 
Horváth János Antal pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Takács Máriusz: Szünet fog következni. Jelezném a Bizottság felé, hogy Dr. Komáromi György jelezte, hogy 
szűkös az időkerete. Megkért, hogyha tudjuk vegyük előre. Megkérem a másik két pályázót, akik előtte vannak, 
hogy belefér-e nekik, hogy őt előre vegyünk, ha nekik rendben lesz, akkor szünet után Dr. Komáromi Györggyel 
folytatjuk a sort. Szünetet rendelek el.  
 
SZÜNET 
 
Takács Máriusz: Folytatjuk a meghallgatást. Sztarenki Pál és Molnár Csaba pályázók hozzájárultak, hogy 
módosíthassunk az időrenden. A következő jelöltünk Dr. Komáromi György.  
 
Dr. Komáromi György pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Üdvözöljük körünkben. Köszönjük, hogy eljött a meghallgatásunkra. A menetrend az lesz, hogy 
nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. A Bizottság kérdéseket fog feltenni, összegyűjtjük őket és 
ezekre a kérdésekre egyben válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése?  
 
Bucher Franciska: A pályázatában azt írja, hogy szétválasztaná az operatív és a művészeti vezetést. Ugyanakkor 
azt is írja, hogy az utolsó szó a menedzserigazgatóé. Ez azt jelenti, hogy alkotói ötletekben is egyszemélyi döntés 
születik?  
 
Kállay Gáborné: Minden pályázótól ugyanazt kérdezem, mitől ferencvárosi a Ferencvárosi Pinceszínház?  
 
Gyurákovics Andrea: A pályázatban szerepel további munkavállalók felvétele. Hogyan gondolta ezt a jelenlegi 
keretből kigazdálkodni? A költségvetési kerettel, amivel a Pinceszínház rendelkezik, ebből gondolta vagy 
keretbővítéssel? Pályázatot nyújtott be a Nemzeti Színházhoz Pécsen. Az volt előbb, és utána jött a Pinceszínház. 
Mi volt a motiváció a Pinceszínháznál a pécsi Nemzeti Színház után?  
 
Takács Máriusz: A pályázatban finanszírozási szcenáriók vannak felsorolva, illetve lehetőségek, hogy milyen 
programterv valósulna meg. Érdekelne konkrétan a jövő évadra vonatkozó programterv, hogy a minimál 
költségvetésből mi fog tudni megvalósulni? 
 
Dr. Komáromi György: Igyekszem a lényegre szorítkozni, bár nagyon szeretek beszélni. Az első kérdés arról 
szólt, hogy az operatív és a művészeti vezetés ketté van választva és, hogy az igazgató hogyan hat az alkotói 
döntésekre. A pályázatban világosan leírtuk a két vezetési rész kapcsolatát. A Művészeti Tanács feladata egy 
kínálat portfóliót összeállítani, ötleteket gyűjteni, ami darabokra, fesztiválokra, klubprogramokra vonatkozó ötleteket 
jelent. Egy nagy kínálatot állítanak össze, melyből az igazgató a művészeti vezető, munkatársak segítségével, 
megpróbálja azt kikalkulálni, hogy melyik fér bele logisztikailag, szervezésileg és anyagilag az adott évi 
költségvetésbe. A Művészeti Tanács permanens feladata, hogy ezeket a lehetőségeket feltárja, és ezekről 
meggyőzze az operatív vezetést. Nem tartok attól, hogy ez csorbítaná bármilyen szinten az alkotói szabadságot, 
kreativitást, inkább segíti. Nem azzal szembesül egy alkotó, hogy nincsen rá pénz, ne is gondolkodjál ezen. Hanem, 
ahogyan a vállalati pénzügyekben az tanulható: létrejön egy gondolat, melyet lehet, hogy most nem lehet 
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megvalósítani, mert olyan szereplő hiányzik hozzá vagy éppen az anyagi forrás, akkor ezt a projektet halasszuk. 
Nem tartok attól, hogy az alkotói szabadság sérül. Világos feladat van a két oldal között és ezt próbáljuk majd 
konfliktusmentesen a közösségi színházi elvek szerint megoldani, kompromisszumig jutni.  
A következő kérdés az volt, hogy mitől ferencvárosi és miért Ferencváros. Mesélhetnék arról, hogy milyen 
személyes kapcsolódásom van Ferencvároshoz családi vonatkozásban és minden más szálakon. A pályázatban 
résztvevő csapat minden egyes tagja így vagy úgy, de kötődik Ferencvároshoz. Az Ördögkatlan fesztivál elnöke 
Bérczes László, a reménybeli, leendő Művészeti Tanács tagja, neki évtizedes kapcsolata van Ferencvároshoz. 
Még a Bárka Színházas, Bárka kikötő programjai jelentek meg a Művészetek völgyében, illetve itt a kerületben, a 
Bakáts téri koncertek, pl. Cseh Tamás koncert, ami egy kapcsolódási pont. Ezek mutatják azt, ahogyan a pályázati 
kiírás is utal rá, szeretnék a Pinceszínházat ebbe a fajta kulturális negyed koncepcióba jobban elhelyezni, aktívabbá 
tenni és ferencvárosi fesztivál jelenlétet biztosítani. A következő pont, ami mutatja, hogy a pályázat ferencvárosi, 
az abból fakad, ami a küldetési nyilatkozat végén található, hogy szolgáltatásnak tekintjük a színházi 
tevékenységet. Pl. a tanterem színház tekintetében kifejezetten ferencvárosi általános- és középiskoláknak 
szeretnénk nyújtani lehetőséget. A k2 színház széles tantermi színházi repertoárjában már elindult egy olyan 
kapcsolódás ferencvárosi iskolákhoz, amely már előadásokban is testet öltött. A Pinceszínház hagyományai és a 
stílusának az egyediségével kapcsolatban megfogalmaztuk a pályázatban, hogy milyen művészi profilt képzelünk 
a színháznak. Egy olyan piaci rést, amelyben új írások, fiatal alkotók szerepelnek. Ez nem idegen a színház 
hagyományától. Egy olyan művész színházi ambíciónk van, mely stílusában jól illeszkedik a ferencvárosi léthez, 
nem feltétlen az elitet célozza meg. Széles körben kíván meríteni nézők tekintetében. Nemcsak a Haller utcáig 
gondolkozunk, hanem egy kiterjedt gondolattal, előadásokkal, művészi programmal kívánjuk egész Ferencvárost 
megszólítani. A plebejus művész színházi címkét találtuk magunknak meg, amiről úgy érezzük, mint érzet, mint 
hangulat legjobban leírja ezt a fajta törekvésünket, melyben benne van a k2 színház fiatal lelkesedése, az 
Ördögkatlan fesztivál vagánysága és néhol mezítlábassága és benne van egy nagyon nagy közösségi alkotóerő.  
A következő kérdés a költségvetéssel, alkalmazottak létszámának a változásáról szól. A Művészeti Tanács tagjai 
nem státuszok lennének, nem alkalmazotti státuszba kerülnének. Egyedüli bővítést a művészeti vezető 
személyében gondolunk. Ez törvényi előírás is, mert ahol nem művész az igazgató, hanem menedzserigazgató 
van, ott művészeti vezetőt kell alkalmazni. A jogászokkal még egyeztetünk, hogy ez alkalmazotti státuszt vagy 
megbízási szerződést jelent-e. Elképzelhető, hogy ez sem státuszbővítés lesz. A Pinceszínház költségvetése 
meglehetősen szűk és, mint költségvetési intézmény meglehetősen merev a státuszgazdálkodása, illetve az 
előirányzatok gazdálkodása. Nem tartom kizártnak, hogy hosszútávon ezt újra kell gondolni. Pl. van egy súgó 
státusza a Pinceszínháznak, aki minden előadásnál súg. Lesznek befogadott előadások, ott nagy valószínűséggel 
nem lesz rá szükség, mert hozzák a saját súgójukat. Lesznek külsős produkciók, melyek megjelennek, ott se biztos, 
hogy a Pinceszínház saját súgóját kell alkalmazni. Lehet, hogy ebben a státuszban rugalmasságra kell 
törekednünk, kicsit úgy, ahogyan a független színházak. Lehet, hogy súgó és egyéb dolgokat fog a személy 
elvégezni, kreatívabban tágítva ezt a merev státuszban gondolkodó struktúrát. A tapasztalatunk alapján szeretnénk 
egy hatékonyan működő színházat, szeretnénk rendezni egészséges módon az alkalmazotti, vállalkozói 
státuszokat. Képzeljék el, hogy van két díszítő, az egyik alkalmazott, a másik vállalkozó és ugyanazt a munkát 
végzik. Ez nincsen rendezve. ezeket mind tisztázni kell. Hogy ez több pénzbe kerül-e, nem tudom. Gazdasági 
igazgatóként az elmúlt 1 évben mindig abból oldottam meg a feladatokat, amilyen forrás rendelkezésre állt.  
A Pécsi Nemzeti Színház volt az első olyan pályázat, amelyben ez a csapat összeállt, az volt az első, közös nagy 
szenvedélyünk. Ott is kötődéseink vannak, voltak. Kaptunk egy megszólítást is a város részéről, hogy örülnének 
egy külsős pályázónak. Az volt az első közös ügy, melyben el tudtunk képzelni egy olyan színházat, amely bizonyos 
értelemben függetleníti magát a körülöttünk lévő zavaró tényezőktől és lesz egy közösségi hely, egy értékes közeg, 
amelyben mind színész, mind alkalmazott, mind néző jól érzi magát. Ott nem nyertünk és nem is gondolkodtunk 
további pályázatokban. A Pinceszínház pályázati kiírás megjelenésével egy új helyzet teremtődött. Mindannyian 
magunkra ismertünk ebben a kiírásban. Hiszik, nem hiszik, de tényleg egyszerre hívtuk egymást az 
elképzeléseinkkel. Hirtelen ez eldöntötte, hogy nekünk erre a megszólításra pályáznunk kell, azért, hogy a múltbeli 
tapasztalatainkat a jelenbeli tevékenységeinket, produkcióinkat, energiáinkat itt hasznosítsuk. Az elmúlt 2-3 
hónapban azzal foglalkoztunk, hogy ezt megírjuk, összefoglaljuk és közvetítsük ezt a szakmai ambíciót, amivel 
rendelkezünk. Ez egy ferencvárosi pályázat, ide készült. Kaptunk egy kérdést a szakmai bizottsági ülésen, hogy 
meg lehetne-e az I. kerületben ezt a pályázatot valósítani, ha holnap pályázatot írnak ki? Bizonyos elemeket 
biztosan, de ilyen kombinációban, ilyen szakmai kohézióval és azzal a szellemi, fizikai infrastruktúrával, amivel 
rendelkezik a Pinceszínház, a Ráday utca, Ferencváros ilyen minőségű dolgot máshol nem lehetne megvalósítani.  
A minimál programmal kapcsolatban elmondom, hogy a három forgatókönyv közül természetesen ezt preferálnám 
legkevésbé. Bízunk abban, hogy a covid és az elmúlt időszak negatív gazdasági hatásai előbb-utóbb lazulni fognak 
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és változik a helyzet. Jelenleg a 2021-es költségvetést ismerjük. Erre dolgoztuk ki a pesszimista tervet. Kevesebb 
pénzből csak olyan programokat lehetne megvalósítani, amely nem egészen fedi a pályázati szándékot vagy a 
pályázati kiírásban szereplő fenntartói szándékot. Át kellene gondolni Ferencvárossal együtt, hogy mely részek 
maradhatnak. A minimál, pesszimista program lényegében lefedi a pályázatot, természetesen szűkebben és még 
fapadosabban. Mint a gazdasági életben, itt is az a szabály, hogy ha kevesebb a pénz, akkor az alaptevékenységre 
kell fókuszálni. A Pinceszínház esetében ezek a bemutatók, a 2+2 bemutató helyett nagy valószínűséggel 3+1 
bemutatója lenne a színháznak. A +1 bemutató egy tantermi előadás volna. Ha nincsen pénz a színházakban, 
szokták mondani, hogy akkor tessék elővenni a Csárdáskirálynőt és jön a néző és lesz pezsgő és lágykenyér. Úgy 
mondanám, hogy nálunk a Csárdáskirálynő az maga a k2 színház. A k2 színházat fogjuk elővenni a maga 
szerethető, bohém, irodalmi és fiatalos előadásaival. Az ő előadásaikat csatornáznánk be intenzívebben és jobban 
támaszkodnánk a velük való együttműködésre. Az Ördögkatlan együttműködések is takaréklángon lennének, de 
lennének, abban az esetben, hogyha a pesszimista forgatókönyvre számítunk. Csak olyan klubtevékenységet, 
csak olyan programot, csak olyan fesztiválrészt valósítanánk, amely vagy önfenntartó vagy valamilyen 
együttműködésben, minimális pénzzel vagy ingyen valósítható meg. A minimál programba beletartozik még a 
leendő dramaturg számára bizonyos műhelyek fontos szakmai aktivitásait szervezi. Lenne befogadó program, 
szintén szűkítve. Nagy valószínűséggel a kisebbségi színházi fesztiválról le kellene mondani ebben az esetben. 
Méltó körülmények, kellő anyagi háttér nélkül, nem biztos, hogy értelme lesz megcsinálni. Ha 2022-ben nem tud 
bővülni a költségvetés, akkor is azt tudjuk ígérni, hogy a meglévő munícióinkból, a meglévő tartalékainkból, pl. a 
k2-es előadások, melyek terveink szerint ebben az évben bemutatásra kerülne. El tudunk indítani egy olyan évadot, 
amely már majdnem teljes fordulatszámmal színházi előadásokat nyújt és érezhetően nagyszámú közönséggel 
rendelkezik. 
 
Gyurákovics Andrea: Azt az információt kaptunk az előterjesztésben, hogy az Ön megválasztása esetén van egy 
probléma, összeférhetetlenség áll fenn. Ez mennyiben valós információ?  
 
Dr. Komáromi György: Nem ismerem az előterjesztést, nincsen információm semmilyen összeférhetetlenségről.  
 
Kállay Gáborné: Néhány dolgot javítani szeretnék. Az egyik az, hogy a Bárka Színház, az Józsefváros és nem 
nagyon szeretjük Ferencvárosban, ha minket összekevernek Józsefvárossal. Az előterjesztésben látom a Roma 
Klubbot is, a Várkonyi Csibészeket olvasom, holott vannak Ferencvárosban kiváló roma együttesek, akiket lehetne 
foglalkoztatni. Ne haragudjon, de nagyon az az érzésem, mintha Önök a k2 Színháznak keresnének otthont és az 
Ördögkatlan fesztiválnak pedig helyet a színházi szezonban. Nekem nagyon ez az impresszióm. Nem látom az 
együttműködést a ferencvárosi szervezetekkel, intézményekkel. Úgy érzem ez a pályázat nem Ferencvárosról szól. 
A k2 Színházról és az Ördögkatlan fesztiválról szól. Ehhez tud-e még valamit hozzáfűzni?  
 
Árva Péter: Azt kérdezném, hogy a rivális pályázatokat megismerve talált-e bennük olyat, amit átvenne, mert, de 
jó ötlet, nem gondoltunk rá. Igen vagy nem?  
 
Dr. Komáromi György: Nagy megtiszteltetés ebben a versenyben részt venni. Elolvastuk a nyilvánosságra hozott 
pályázatokat. Értékes gondolatokat látunk benne. A pályázók nagy részét ismerjük. Elképzelhető, hogy lesz 
együttműködés, pl. Horváth János Antalra gondolok. Sok értékes gondolatot tartalmaznak a pályázatok. Nekünk is 
sok értékes gondolatunk van. Meglátjuk mire lesz lehetőségünk.  
A Bárka Színház valóban a Józsefvárosban van, de a Bárka kikötő itt volt a Ferencvárosban, erre utaltam. 
Helyrajzilag igyekeztem pontosan fogalmazni. Hogy a k2 Színháznak vagy az Ördögkatlan fesztiválnak keresünk 
helyet? Ha ez így volna és ez lenne a fő motivációja a pályázatnak, abban sem éreznék különösebb problémát. Ez 
nem egy lerakata lenne ezeknek a színházaknak, hanem a művészi tevékenységük fókusza. Az az érzés, hogy 
nem működünk együtt, kérem, olvassák el a pályázatunkban a Pinceszínház együttműködések helye részt és a 
szövetségeseink utolsó oldalát, mely tele van olyan ferencvárosi szervezettel, ferencvárosi kötődésű intézménnyel, 
amelyek együttműködésére nemcsak, hogy számíthatunk vagy számítani szeretnénk, hanem építeni fogunk velük. 
Élő kapcsolatunk van ferencvárosi intézményekkel, ezekkel élő kapcsolattal rendelkezünk és velük együtt fogjuk a 
ferencvárosi kulturális életet szolgálni.  
 
Kállay Gáborné: Ne keverjük össze a Szokolay Balázst a Szokolay Dongó Balázzsal, ezt kérem javítani a 
pályázatban. Nem azonos a két személy. Szokolay Balázs zongoraművész, a Zeneakadémia és a weimari Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongoraprofesszora. Szokolay Dongó Balázs az viszont Szokolay Dongó Balázs.  
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Döme Zsuzsanna: Mint az előterjesztő válaszolnék az előterjesztésre vonatkozó kérdésre. Az szerepel az 
előterjesztésben, hogy máshol is van a pályázónak jelenleg foglalkoztatási jogviszonya, illetve vállalkozásban 
részesedése. Amennyiben a Pinceszínház igazgatója Dr. Komáromi György lesz, akkor a fenntartóval tárgyalás 
szükséges ezzel kapcsolatban. A vállalkozói részesedése nem teljesen problémás. Ezt akkor kell elővenni, amikor 
szükséges. Kiemelném, hogy Soós Péternek is volt több ilyen, amellett, ami végül a szakításhoz vezetett, az már 
egy sokadik plusz munkaviszonya volt, amit nem egyeztetett a fenntartóval. A Bárka Színház valóban a VIII. 
kerületben van, de a Bárka kikötő a 2000-es években a Kultutcában működött. A Várkonyi Csibészek hangzott el 
még, az őket segítő csapat kulturális kedvezményes bérleményhez jutottak pályázat útján a kerületben. Most már 
egy picit ők is ferencvárosiak.  
 
Takács Máriusz: Köszönjük a pályázónak.  
 
Dr. Komáromi György pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Sztarenki Pál pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Üdvözöljük körünkben. Köszönjük, hogy eljött a meghallgatásunkra. Köszönjük a türelmét. A 
menetrend az lesz, hogy nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. A Bizottság kérdéseket fog feltenni, 
összegyűjtjük őket és ezekre a kérdésekre egyben válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy 
kinek van kérdése?  
 
Bucher Franciska: Hogyan vonzaná be a különböző korosztályokat a színházba, különös tekintettel a fiatalokra? 
Hogy kerül Pergolesi a Pincébe?  
 
Kállay Gáborné: Mitől ferencvárosi a Ferencvárosi Pinceszínház?  
 
Sztarenki Pál: Számomra nagyon megtisztelő volt pályázni a Pinceszínházhoz. Elengedhetetlenül fontosnak 
tartom a fiatalokat megszólítani a színház számára. Két részre bontanám a dolgot: lenne egy úgynevezett tanterma 
deszkasorozat. Iskolákba mennék ki előadásokat tartani, beavató színházi formában. Továbbá a színházban 
ifjúsági előadásokat tartanánk. Széplaki Nóra Üzemzavar című produkciójának már meg is volt a bemutatója. 13 
fiatal kamasz saját történeteit fogalmazták meg színpadra, megejtően, őszintén és önazonosan. A saját 
problémájukról, félelmeikről, gondjaikról, vágyaikról, örömeikről. Nagyon izgalmas előadás, ezt szeretném tovább 
folytatni. Szeretném még beemelni a Helené beavató színházat Karsai György vezetésével. Még a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen mutatták be Szokol Judit rendezővel. Ez azért is lenne hasznos, mert már egy kész 
produkciót lehetne átvenni. Költséghatékony is lenne. Ugyanilyen módszerrel Bodor Anna Hisztérika című 
előadását, ez egy mentális egészség coming out, ami fanyar öniróniával, humorral mutatja be azokat a 
szorongásokat, terápiás folyamatokat, amelyet egy fiatalnak kellett átélnie. A mentális nehézségekről egy csapattal 
beszélgetéseket is lehetne tartani. Itt is fontos szempont, hogy ez is egy kész produkció, csak át kellene emelni. 
Természetesen Karinthy Frigyes Szakonyi Károly-féle Tanár úr kérem változatát, illetve Illyés Gyula Kalamona 
mesejátékát szeretném megvalósítani. Ezekhez még hozzá tenném, azokat a programokat, amiket a Freeszfe-vel 
lehetne együttműködni. Fiatalok saját problémáit, saját darabjait rendezve hogyan és miképpen tudnának 
integrálódni a Pinceszínház programjába. Lope de Vega azt mondja, hogy a színházhoz nem kell más, csak három 
deszka, két színész és egy közös akarat. A Pergolesi vígoperájához nem kell más csak három énekes, 
pontosabban kettő, mert az egyik néma szereplő, és egy szál zongorával el lehet játszani ezt a vígoperát, ami 
rettenetesen vicces és jópofa. Egy beavatós színházi sorozat keretén belül képzelném el ezt az előadást. A célja 
az lenne, hogy a fiatalok megismerkednének ezzel az operával és közelebb hozni hozzájuk ezt a műfajt, hogy ne 
idegenkedjenek tőle. Ha ezt a lépcsőt meg tudjuk lépni, akkor a későbbiek folyamán egy magasabb fokozatba is 
tudunk lépni. Izgalmas és ismerős dallamok vannak benne. Ismerjük ezeket valahonnan, csak nem tudjuk, hogy 
hogyan. Szórakozató és hasznos lehetne. Érdemes lenne kipróbálni, ráadásul úgy, hogy a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem ének tanszakával megbeszélni, hogy fiatalokkal kellene ezt a produkciót létrehozni. Egy 
színész kell, aki néma szereplő, arcokat vág és két énekes, egy bariton és egy szoprán és egy másik fiatal, aki ezt 
megrendezi, gyakorlatilag nulla díszletből. 
Mitől lesz ferencvárosi a Pinceszínház? Azt a közönségréteget szeretné megtalálni, aki Ferencvárosban él. Minden 
korosztály számára szóló színházat szeretnék. Nyitottat, dinamikusat, szórakoztató színházat. Nem kell félni a 
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kifejezéstől. Minden színháznak ez a feladata, csak félünk a kifejezéstől. Adott esetben szórakoztató tud lenni egy 
dráma is, és adott esetben halál unalmas tud lenni egy vígjáték vagy egy komédia is. Szórakoztatni kell az 
embereket. Népszínházi modellben kellene gondolkodni, mint ahogyan a Pinceszínház eddig is népszínházi 
modellben gondolkodott, nem rétegszínházban, nem elit színházban. Nyitottnak kell lennie, sokszínűnek, kultúra 
közvetítőnek, hogy a színház legyen közös ügyünk, ahol meg tudjuk mutatni magunkat, meg tudjuk szólítani 
egymást. Ugyanakkor fontos a hagyományok tisztelete, de az új színházi formák keresése is nagyon fontos lenne. 
Ruszt József mondta, hogy a színház generációs összeesküvés kérdése, ahol a generáció megtalálja a saját 
közönségét. Én ezt kibővíteném azzal, hogy a színház az a generációk összefogása. Az lenne az izgalmas, ha 
minden generáció megtalálhatná magának azt a szeletet ebből a tortából, ami számára a legfinomabb, 
legkívánatosabb és együtt lenne közös ügyünk a színház. Olyan színházat szeretnék, melyben kíváncsiak, 
befogadóak vagyunk, ne dőljünk be a gagyinak, az avittnak, a méznek, a máznak, merjünk kérdezni és tudjunk 
válaszolni, hiszen a nézők is mi vagyunk. A színház valóban legyen közös ügyünk, ahol valós közösségi teret 
találunk ebben a furcsa, zilált világban, ahol összeadódik a különbözőségünk és nem kivonódik. Ahol ráismerhetünk 
talán a másikra és végre önmagunkra is. Ne féljünk semmilyen színházi kalandtól. A színház az mi vagyunk, olyan 
lesz, amilyenné mi szeretnénk alakítani. Federico García Lorka a következőket mondja: „A színház az egyik 
legkifejezőbb és leghasznosabb eszköz egy ország építésére. Légsúlymérő, amely egy ország nagyságát vagy 
hanyatlását jelzi. A finom érzékenységű és minden ágában – a tragédiától a bohózatig - jól irányított színház néhány 
év alatt képes megváltoztatni egy nép fogékonyságát. Ám a lezüllesztett színház, ahol a Pegazus szárnyait patái 
helyettesítik, egy egész nemzetet tud közönségessé tenni és elaltatni.” Pont ez lenne a cél, hogy ezt a közönséget 
úgy felnevelni és nem elaltatni az igényeit, hogy alkalmassá váljon arra a későbbi válaszra, amit annak idején Nagy 
Lászlótól, az angyalarcú költőtől 1975-ben Lator László kérdezett meg: „És mond mit üzensz a következő 
generációnak?” Csak ennyit mondott: „Kérem szépen, ha lesz még emberi arcuk, akkor csókoltatom őket.” Ez lenne 
a feladata a mindenkori Pinceszínháznak, akárki nyeri is meg ezt a posztot, hogy olyan generációt neveljünk ki, 
hogy legyen és maradjon még emberi arcuk.  
 
Gyurákovics Andrea: Nehéz megszólalni ezután a mondat után, köszönöm. A kerületi együttműködések az itt 
jelenlévő nagy múltú Budapest Music Center, Müpa, József Attila Emlékhely, Nemzeti Színház, Bálna. Ezekben 
hogyan gondolkodik?  
 
Sztarenki Pál: Azért nem kerestem még meg ezeket az intézményeket, mert előre házalni azt gondolom teljesen 
felesleges. Ez a feladat később hárulhatna rám, amennyiben megkapom azt a bizalmat, hogy vezethetem a 
Pinceszínházat. Természetesen szeretnék együttműködni ezekkel az intézményekkel. Ugyanígy a Freeszfe-vel is 
felvettem már a kapcsolatot, de addig nem érdemes konkrétumokról beszélni, amíg nem kapom meg a jogosítványt 
arra, hogy tárgyalhassak. E nélkül nagyképűség és felelőtlenség lenne. Felelősen szeretném ezt a munkát 
elvégezni, de csak annak tudatában, hogy megkapom erre a jogosítványt és a lehetőséget.  
 
Takács Máriusz: Úgy látom, hogy a kérdések végére értünk. Köszönjük szépen a válaszokat.  
 
Sztarenki Pál pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Molnár Csaba pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Üdvözöljük körünkben. Köszönjük, hogy eljött a meghallgatásunkra és a türelmét. A koreográfia 
az lesz, hogy nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. A Bizottság kérdéseket fog feltenni, 
összegyűjtjük őket és ezekre a kérdésekre egyben válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy 
kinek van kérdése? A kérdéseim, hogy hogyan vonzaná be a ferencvárosi nézőket a színházba? Van egy pandémia 
előtt bemutatott musical a színházban, a Hello Again, ennek mi lenne a sorsa a továbbiakban? 
 
Kállay Gáborné: Mitől ferencvárosi a Ferencvárosi Pinceszínház?  
 
Molnár Csaba: A Hello Again mellett van még több produkció is a repertoárban, amit nem sikerült kijátszani. 
Egyenlőre ezeket repertoáron tartanám, amíg kifutja magát. Az első évben a létező programtervet játszanám és 
később meglátjuk, mi az, amire valóban van igény, vagy mitől kell elköszönni. A Hello Again egy sikeres 
produkciónak indult. Láttam is a bemutatót. Ennek van még jövője. Játszottam már a Pinceszínházban, pl. a 
Gézagyereket vagy a Finitót még szervezni se kellett, általában mindig teltházasak voltak. A nehézségét többször 
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abban éreztem, ami kevésbé is tetszett, ezért döntöttem a pályázat mellett, hogy a bulvár előadások azok, amik 
sokkal nehezebben mentek. A minőségibb produkcióknál soha nem éreztem problémát. Az, hogy lett volna 
törzsközönség, azt nem éreztem. A színház egy nyitott tér. A ferencvárosiakat az ember jobban bevonzza, az 
iskolákat iskolai program keretében. Pályázatomban sok iskolai dráma pedagógiai program szerepel, amivel az 
általános-, és középiskolásokat meg tudjuk szólítani. A színházon kívüli tér specifikus előadások, amiket a Serban 
Mátéval képzeltünk el, amelyek kifejezetten a kerület külső helyszínein lennének és a kerület lakosaira építene 
produkciókat. Serban Máté ennek nagy mestere, szeret civileket megszólítani, akár egy nyugdíjas klubot, énekkart, 
akikkel szövetkezve tudnánk előadásokat létrehozni. A korábbi meghallgatáson nem fejezte a gazdasági dolgot, 
egy mondattal visszatérnék rá. Tegnap újramatekoztam az egészet. A pályázatomban középtávon a társulati dolog 
szerepel. Hogy ez gazdaságilag mennyire lenne plusz megterhelés az Önkormányzatnak, ez volt akkor a kérdés. 
10-12 főt határoztam meg. Ez az a létszám, amit ez a hely igényel és amennyit elbír. 300.000 forintos fizetést 
gondoltam vállalkozói szerződéssel. A színészek 99%-a valamilyen vállalkozói viszonyban van bármilyen 
színháznál. Vállalkozói viszonyban tehát 300.000 forintra gondoltam. Ha ezt lematekozom: ha 10 emberrel 
számolok, az havi szinten 3 millió forint. Ha 20 előadással számolok, átlagban produkciónként 5 emberrel 
számolok, ami változó, mert vannak szűkebb, de nagyobb létszámú produkciók is. Ha átlagban 30.000 forintos 
gázsival számolok, az esténként 150.000 forint. Ha 20 előadással számolok, akkor pont 3 millió forintnál vagyok, 
mintha egy társulat lenne. Sőt ott ugye próbapénzt is kell pluszba fizetni. A két összeg között nincsen nagy 
különbség. Nem érzem úgy, hogy ez pluszban túlzottan megterhelné az Önkormányzatot, csak más az egész 
szórása. Hosszútávon sokkal hatékonyabb és működőképesebb egy társulattal lenni. Hatékonyabban tud működni 
egy színház, ha társulat van mögötte. Könnyebb benne gondolkodni és átlátni is könnyebb.  
 
Takács Máriusz: Köszönjük a megjelenését és a türelmét.  
 
Molnár Csaba pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Gulyás Hermann Sándor pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Üdvözöljük körünkben. Köszönjük, hogy eljött a meghallgatásunkra. A koreográfia az lesz, hogy 
nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. A Bizottság kérdéseket fog feltenni, összegyűjtjük őket és 
ezekre a kérdésekre egyben válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése?  
 
Bucher Franciska: Van-e terve a hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek színházi élményhez segítésével 
kapcsolatban? 
 
Kállay Gáborné: A szokásos kérdésem teszem fel minden pályázónak. Mitől ferencvárosi a Ferencvárosi 
Pinceszínház?  
 
Takács Máriusz: A Ráday utcát, mint Off-Broadway-t hogyan képzeli el? Mennyibe kerülne ez a koncepció? 
 
Gulyás Hermann Sándor: A pályázatomban kitérek arra, hogy fontos az esélyegyenlőség. Minden olyan 
embertársunk, aki hátrányos helyzetű, legyen az felnőtt vagy gyerek, helye van a színházban és biztosítani kell 
nekik a lehetőséget, hogy bejussanak. Jelen pillanatban technikailag nehéz megoldani azt, hogy egy kerekes 
székes személy bejusson az épületbe. Amit a pályázatomban kifejtek, az nem szociális értelemben hátrányos 
helyzetű személyekre, hanem inkább mozgássérült, vak, siket embertársakra vonatkozik. Az ő színházba való 
bejutásukra kitérek, illetve arra, hogy jeltolmáccsal az előadásokat segíteni kell. Van ilyen ismeretségem. A Siketek 
Országos Szövetkezetével vagyok kapcsolatban és Vörös Zsolttal, aki Magyarországon a legelismertebb 
jeltolmács. Audio technikai eszközről is beszélek a pályázatban, ami a vakok és gyengén látók színházi 
élményéhez segíti ezen embertársainkat. A szociális értelemben hátrányos helyzetű gyermekeknek és felnőtteknek 
is van helyük a színházban és be kell őket engedni. Fel kell venni olyan intézményekkel a kapcsolatot, akik a IX. 
kerületben dolgoznak és kifejezetten velük foglalkoznak. Meg kell nézni, hogy milyen módon és milyen formában 
tudnak bejutni az előadásokra. Az egyik ilyen nagy lehetőség az kifejezetten számukra egy programsorozat. Meg 
kell nézni, hogy milyen korosztályról beszélünk. Ha fiatalokról van szó, akkor gyerekelőadások, ha kicsit idősebbek, 
akkor már olyan érzékenyítő előadások, melyek kifejezetten az ő problémáikkal foglalkozik, ezért is van a színházi-
nevelési program beleírva a pályázatba. Ez a program azért is jó dolog, mert őket úgy is meg lehet szólítani, hogy 
nem a színházon belül, hanem kifejezetten elvinni hátrányos helyzetű intézményekbe. Olyan iskolába, ahol 
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többségében hátrányos helyzetű gyermekek tanulnak, akiknek nincsen lehetőségük arra, hogy anyagilag 
megengedjék maguknak, hogy egy színházban megnézzenek egy előadást. Ezek a programok pont arról szólnak, 
hogy úgy találkozzanak a színházzal, amit egyébként színházi körülmények között nem kaphatnak meg. 
Rendeztem egy Verona 1301 című színházi beavatási programot, ami úgy kezdődik, hogy már a Rómeó és Júlia 
történet után vagyunk. Lőrinc barát, a dajka és Baltazár történetét hallgatjuk meg úgy, hogy visszapörgetik az egész 
Rómeó és Júlia történetet, hogy mi történt alatta. Ez a három színész játssza el egy iskolateremben. Azt használják 
fel a játékhoz, amit az adott teremben találnak. Az előadást különböző helyeken megállítjuk és megkérdezzük a 
gyerekektől, hogy mi a dolga egy barátnak? Ha Baltazár tudja azt az információt, hogy Rómeó és Júlia 
összeházasodott, akkor meg lehetett-e volna akadályozni azt, hogy a Tybalt és Mercutió összecsapjon? A tragédiát 
meg lehet-e akadályozni? Van-e ilyen szerepe egy barátnak, egy diáknak? Ha pl. tud egy információt, ami 
megakadályozna bizonyos dolgokat, akkor mit tegyenek? Lehet-e titkot őrizni? Vagy néha el kell árulni egy 
bizonyos titkot, hogy egy nagyobb bajtól meg tudjuk óvni egy barátunkat? Hasonló kérdéseket teszünk fel az 
előadás alatt, ami a való életre vonatkozik. A legvégén a diákoknak kell megírni a három szereplő védőbeszédjét 
és ők maguk szavaznak arról, hogy ki az ártatlan vagy ki a bűnös. További ilyen programban gondolkodnék, ezt 
elvinni a gyerekekhez. Ez független a szociális helyzettől. Érdemes olyan gyermekekhez vinni, akik szociálisan 
rászorultak és csak így találkozhatnak színházzal. 
A Pinceszínház mitől lesz ferencvárosi? A Pinceszínház most is ferencvárosi, hiszen itt van Ferencvárosban egy 
csodálatos helyen. Attól lesz leginkább ferencvárosi, ha olyan emberek alakítják, nemcsak a színház repertoárját, 
akik kifejezetten a kerülethez köthetőek. Ahogyan a pályázatom elején is írom a Pinceszínház és a Kisképző, a 
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája 
szinte egymás mellett található, az együttműködés a két intézmény között elkerülhetetlen. A jövőben nagyon 
gyümölcsöző kapcsolat lehet. Sok vidéki színházban szokás, hogy művészettel foglalkozó intézményeket vonnak 
be a színház életébe. Fontos pl., hogy abba térbe, ahova a néző érkezik milyen kiállításokat szerveznek. Ez sikeres 
projekt. Minden kerületi rendezvényen a Pinceszínháznak részt kell venni, legyen az egy fesztivál vagy nemzeti 
ünnepségek. Ki kell találni olyan eseménysorozatokat, amelyek kifejezetten a kerület életében a kulturális 
tevékenységet mutatja. Ehhez kapcsolnám hozzá az Off-Broadway-t. Ez onnan jutott az eszembe, hogy a 
nemzetközi kapcsolatokban a pályázatban megemlítek a new york-i kapcsolatot, a hölgy az Off-Broadway színházi 
világban nagyon ott van. Beszélgettünk arról, hogy szinte már most Off-Broadway a Ráday utca, hiszen annyi 
kulturális intézmény, lehetőség van ott. Olyan sétáló utcáról beszélünk, ami egyedülálló nem csak Budapesten, 
hanem Európában is. Ilyen számban nem nagyon szokott lenni alkotóműhely, amire azt lehet mondani, hogy ez 
kifejezett a kerület színe, kifejezetten egy Off-Broadway hangulatot hoz már most is. Az Off-Broadway úgy értődik, 
hogy a nagy Broadway-ról lementek kisebb területre játszani. Az igényesség hozta ezt létre. Az alternatív, 
kísérletező, független színházak többsége az a IX. kerületben található, ami egy csodálatos dolog. Ha már itt van, 
akkor lehet központosítani és azt mondani, hogy ez igenis lehet az Off-Broadway. Ez nem pénzkérdése, hanem 
annak a kérdése, hogy hogyan kommunikál az ember. Ha eleve azt kommunikáljuk, hogy az Off-Broadway már 
most megtalálható a Ráday utcában. Sőt kifejezetten nyitni afelé, hogy hasonló kulturális intézményeket bevonni, 
akiknek most nincsen játszóhelyük, de pár éven belül meghatározói lesznek a színházi szférának, akkor itt a helyük 
és jöjjenek ide. Természetesen ez egy pályáztatási kérdés. Onnantól kezdve elkerülhetetlen, hogy Budapesten 
elkezdik a Ráday utcát egy ilyen Off-Broadway-nak hívni, ami elég jó lenne.  
 
Bucher Franciska: Ír a 2000 forintos jegyárról. Ezt hogyan gondolja kikalkulálni? Továbbá az interaktív játékról 
szívesen hallanék néhány szót még részletesebben.  
 
Gulyás Hermann Sándor: Nem tudom, hogy hol írok 2000 forintról. Tudna ebben segíteni? Maximum a gazdasági 
résznél említek egy átlagszámítást, de 2000 forintos jegyárra nem emlékszem. Ja igen, a bérletrendszerre 
gondoltam, nem magára a jegyre. Pont, hogy lassan jegyárnövelést kellene eszközölni a színháznak. A 2000 
forintot azért írtam bele, hogy átlagkalkulációt tudjak számolni. Ugyanígy írom az 5%-os nézőnövekedést/év. A 
bérletrendszer kérdése fontos. Kétféleképpen érdemes megközelíteni, hogy kik járnak a színházba. Vannak az 
állandó nézők és vannak azok, akik bizonyos produkciók miatt betévednek. Az állandó nézők jelenleg ugyanolyan 
lehetőségekkel találkoznak, mint ugyanazok, akik bejönnek az utcáról és egy-egy előadásra megveszik a jegyet. 
Nekik kell abban segíteni, hogy ők megmaradjanak és a bérletesek számát növelni, hogy egy olyan 
bérletkonstrukciót kitalálni, hogy 3-4 előadást tud vásárolni egy bérletbe. Ezeket még ki kell dolgozni. Vagy ő maga 
is összeválogathatja az előadásokat. A bérletes előadások az állandó nézőket segíti, akik így olcsóbban meg tudják 
venni a jegyeiket. A papíralapú jegyek kivezetése is fontos lenne előbb-utóbb a színházból. Ma már oly divatos 
kártyával kicserélni. Ez izgalmas és új utat nyithat. 
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Az interaktív játék az mostanában beindult játék színház szerte. Azért csodálatos, mert olyan néző is be fog tévedni, 
aki egyébként nem színházba járó, de nagyon szereti ezeket a játékokat. A csavar az, hogy bizonyos forduló után, 
már nem tud válaszolni, csak akkor, ha látta az adott előadást. Kevés tudni azt, hogy ki rendezte vagy ki játszik a 
produkcióba. Lehet olyan kérdés, hogy elhangzik egy mondat és arra kell válaszolni, hogy azt ki mondja az 
előadásban. Kifejezetten színházhoz köthető, nem vinném le a kocsma kvíz szintjére. Erre nagy érdeklődés szokott 
lenni. Azért működik nagyon jól, mert a kerületben működő vállalkozásokat is be lehet vonni. Előbb-utóbb rájönnek, 
hogy számukra nagyon jó felajánlani egy utazást vagy egy virágcsokrot. Ők is egyszer csak részesei lesznek a 
színháznak. Úgy vannak becsalogatva, hogy lehet csak a kvízekben vesznek részt és nézik, hogy az ő csapatuk 
milyen eredménnyel vesz részt a játékban, de a színházban vannak és direkt módon kapnak információkat egy-
egy előadásról. Az interaktív játékkal a nézőkkel más formában találkozik a színház. Olyan réteg lenne megszólítva, 
akik alapvetően nem színházba járó réteg. Az interaktív játéknak vannak kérdései és gyakorlati feladatai is, amit 
színházi körülmények között kell megcsinálni. Kicsit olyan, mint a Beugró című műsor. Láttam már olyan feladatot, 
hogy az egyik színész gyorsöltözését kellett minden játékosnak időn belül megcsinálnia.  
 
Takács Máriusz: Úgy látom, hogy más kérdés nincsen. Köszönjük, hogy eljött és megválaszolta a kérdéseinket.  
 
Gulyás Hermann Sándor pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Gencsev Gábor pályázó belép az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Üdvözöljük körünkben. Köszönjük, hogy eljött a meghallgatásunkra. A koreográfia az lesz, hogy 
nagyjából 10 percben szeretnénk kérdéseket feltenni. Összegyűjtjük őket és ezekre a kérdésekre egyben 
válaszoljon majd nekünk. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése?  
 
Gyurákovics Andrea: A pályázata 4. oldalon a közönség nevelése mondattal mire gondolt? A Déryné programmal 
kapcsolatban azt írja, hogy nem ért vele teljesen egyet, de azért csatlakoznak. Ez ellentmondásnak tűnik. A 
programban szereplő terveket milyen költségvetésből gondolja létrehozni? Az önkormányzati támogatáson kívül 
milyen más lehetőségeket lát? Az előző vezetéssel kapcsolatosan a pályázatában kritikai véleménnyel élt, pozitívat 
nem talált egyáltalán?  
 
Kállay Gáborné: A szokásos kérdésem teszem fel minden pályázónak. Mitől ferencvárosi a Ferencvárosi 
Pinceszínház?  
 
Takács Máriusz: A jelenlegi költségvetésből havi hány előadást tart lehetségesnek megtartani a koncepciója 
szerint?  
 
Gencsev Gábor: A közönség nevelése abból áll, hogy a közönséget be kell szoktatni a színházba. Most nagyon 
elkényelmesedett a magyar társadalom, a közönségréteg. Olyan Pinceszínházat szeretnék létrehozni, ami 
mindenkihez szól, nemcsak egy szűk réteghez. Vannak a kisebb színházak, amelybe végül is a Pinceszínház is 
ide tartozik, de műsorpolitikailag nem szólított meg több közönségréteget. A Bányavirág című előadás fesztiváldíjas 
lett, szép eredményeket ér el, állandó a közönsége. Ezt az egy pozitívumot tudom mondani, de nem is az utolsó 
igazgató alatt jött létre ez a produkció. Az a baj, hogy olyan előadásokat láttam a Pinceszínházban, érdekeltek, 
elmentem, megnéztem, de valami miatt nem tetszettek. Nem vagyok kritikus. Az Egy spanyol darab című előadás 
volt az, amire azt mondtam, hogy erre hogyan költhettek pénzt, ez miért jött létre? Láttam ott jó darabot is, de 
kiderült, hogy azt a Karaván Színház hozta. A közönség rászokott egy médiára, hazamennek, bekapcsolják a tévét 
és nézik az értelmetlen műsorokat. A színházcsinálóknak az a feladatuk, hogy ezeket a rétegeket megszólítsuk, 
felkészítsük őket arra, hogy neki is tetszeni fog, de ehhez fel kell készíteni őket. Muszáj nagyobb szórással indítani. 
Muszáj, hogy folyamatosan olyan előadásokat hozzunk létre, melyek már téttel működnek, van bennük 
mondanivaló. A pályázatomba ki is tértem egy konkrét példára, hogy csinálunk egy színházi programot. Mi is úgy 
kezdtük, amire nem vagyok büszke, de mindenhova, ahova meghívnak első alkalommal olyan előadást viszek, 
mint pl. a Hajmási Pétert. Ki nem állhatom, de ha a közönség szereti, akkor ezt kell adni nekik. Amikor harmadjára 
megyek vissza már nem fogom elénekelni, sőt el is felejtem és szépen nevelem a közönséget. Tanárként művész, 
művészként tanár vagyok. Furcsa vegyület vagyok. Egyik helyre sem tartozom igazán. Bennem mindig is ez volt, 
hogy a közönséget nevelni kell, különben nem tud befogadni nagyobb darabot, akkor a kultúra, a felvevő réteg 
egyre inkább szűkülne. A Déryné programmal kapcsolatban az a problémám, hogy ingyen adják az előadásokat. 
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A kultúrát ennél jobban „megrúgni” nem lehet. Az asztalosok, vízvezeték szerelők miért nem dolgoznak ingyen? 
Amikor azt mondják, hogy neked csak fel kell menned a színpadra énekelni. E mögött van 10 év énektanulás, a 
jelmez, ott van minden. Bezzeg a Déryné programosok eljöttek ingyen. Igen, de több milliárd forintból 
gazdálkodnak. Csatlakozni kell hozzá, mert jelenleg nincsen másik program, amihez lehetne csatlakozni. Főleg a 
gyakornoki program miatt szeretnék csatlakozni. Jelenleg a fiatal színészekről csak beszélünk, de nem adunk nekik 
igazából lehetőséget. Egyik színház azt mondja, hogy a fiatal színész nem megy le vidékre, de meg se hívják, be 
se hívják meghallgatásokra. A színházi törvénybe volt egy olyan rész, hogyha állami pénzből hozok létre darabot, 
akkor meghallgatást kell kihirdetnem. Ezt az Operett Színház szépen be is tartotta, a saját példámból tudok 
kiindulni. Aki ismeri az embereket, az tudta jól, hogy mire elkezdődött a meghallgatás, addigra már a második 
szereposztás is végzett az olvasópróbával. Mi csak bábok voltunk ott. Találkoztunk Kerényi Miklóssal, aki 
megmondta, hogy éppen hol tartunk vagy hol nem tartunk. Nem nyit a színészpálya, sőt, ahogyan haladunk előre 
egyre jobban záródik. Az a bajom, hogy a rendezők mindig ugyanazokkal az emberekkel dolgoznak. Ha Alföldi 
Róbert rendez, akkor a Stohl András benne van, ez igaz mindegyik rendezőre. A gyakornoki programot is ezért 
szeretném elindítani, hogyha végez valaki és tehetséges, legyen lehetősége. Szeretnék nyitni. Végigtapasztaltam 
azt, milyen volt pályakezdő színészként. Nagy szerencsém volt, hogy a kerületben tanár vagyok, itt tanítok. A 
művészpályán nem hoztam megalkuvást, viszont a tanári pályán megalkuvásokat hozok, mert abból élek. A Lázár 
Ervin programba is csatlakozni kell. Olyan gyerekelőadásokat kell létrehozni, amelyek az iskoláknak is szólnak. 
Lehet pályázni sok helyen pályázni, ezt nem fejteném. Ez egy jó hosszú beszélgetés lenne.  
Mitől lesz a Pinceszínház ferencvárosi? Számomra attól, hogy túlnyomó részt ferencvárosi lakosok veszik igénybe, 
ferencvárosiaknak szólnak. A színháznak van egy nagy hátulütője, hogy nincsen társulata. Ez egy társulat nélküli 
társulatokból álló színház. A Pinceszínháznak képviseltetnie kellene magát a kerületi rendezvényeken is, kerületi 
műsorokat is kellene adnia, de ezt csak úgy tudja megcsinálni, hogyha van egy olyan csapata, ami kifejezetten 
ehhez a színházhoz tartozik. Ha társulatokat, produkciókat hozok be, akkor én csak megkérhetek az adott kollégát, 
hogy énekeljen fel pl. egy Himnuszt a kerületi rendezvényen. A gyakornoki programban, amíg itt vannak a fiatal 
színészek, addig ők hivatalosan a Pinceszínház nem létező társulata lenne. Fontosnak tartom, hogy először meg 
kell szólítani az időseket, az iskolásokat és csak utána tudjuk megszólítani a többi réteget. A Pinceszínház 
ferencvárosiasságát abban látom, hogy az itt élőknek biztosítunk kedvezményes programokat. Olyan előadásokat 
adunk nekik, amelyeket kedvezményesen látogathatnak. A nyugdíjas réteg szakad le egyre jobban. Sokan azt 
csinálják, hogy olyan programokat igyekeznek adni ennek a rétegnek, ami fizetős, innentől kezdve ők már nem 
mennek. A Pinceszínház a Ferencvároshoz tartozik. A Pinceszínházat valamikor elindította Mezei Éva, ami egy 
műhely volt. Meg kell szólítani az itt tanulókat, az itt élő időseket és mindenkinek szolgáltatást kell nyújtani.  
A Pinceszínház egy kis ékszerdoboz a kerületben. Jó anyagi háttere van, amit az Önkormányzat biztosít az elég, 
sőt. Ebből a pénzből fent lehet tartani egy folyamatosan működő színházat 350 előadással. A 350 előadásba 
beletartoznak az ifjúsági neveléssel kapcsolatos programok is, amelyek óvodákban, iskolákban történnek. Jó 
adottságai vannak a színháznak, szerintem ezért is pályáztunk ilyen sokan. 120 néző fér be, ezt nagyon egyszerű 
megtölteni. Nem egy Vígszínházi méretbe kell gondolkozni. Ha jó emberek vannak a Pinceszínházba, akkor azt jól 
tudják működtetni.  
 
Takács Máriusz: Köszönjük szépen. Úgy látom nincsen több kérdés.  
 
Gencsev Gábor pályázó elhagyja az üléstermet.  
 
Takács Máriusz: A meghallgatások végére értünk. Szünetet rendelek el, ami után a napirend vitájával folytatjuk a 
bizottsági ülést.  
 
SZÜNET 
Takács Máriusz: Folytatjuk a bizottsági ülést.  
 
Árva Péter: 15 kiváló pályázót olvastuk és 11 kiváló jelöltet hallgattunk meg. Nehéz lesz közülük dönteni. Azt 
gondolom bármelyikük lesz a Pinceszínház igazgatója, az Ferencváros számára jó lesz.  
 
Gyurákovics Andrea: Csatlakozni tudok Árva Péter képviselőhöz. Nagyon jó pályázatok voltak. Több is volt, amire 
azt mondtam, hogy azonnal Igen gombot nyomnék, ha már szavazásra kerülne a sor. Bár bizottsági tag nem 
vagyok, a képviselő-testületi ülésre gondolok. Az előterjesztőhöz lenne kérdésem: a Pinceszínház önkormányzati 
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keretét szeretnék-e növelni? A Szakmai Bíráló Bizottságnak Döme Zsuzsanna is a tagja volt, ezért kérem, hogy 
segítse a Bizottság munkáját azzal, hogy miért csak egy pályázót emeltek ki a 15 pályázóból? 
 
Döme Zsuzsanna: Az elmúlt fél évben sok lehetséges pályázóval beszélgettem és mindenkinek ugyanazt 
mondtam a költségvetéssel kapcsolatban. Talán nem is volt az elmúlt 10 évben egy színház sem, amelynek ekkora 
érdeklődése lett volna a színházi igazgató posztjára. Látszik, hogy a pandémiás év miatt mindenhol faragni kellett 
a költségvetésből, az hozta ki idénre ezt a csökkent támogatást. Amennyiben békeév következik és kevésbé lesz 
érezhető a megszorítás az Önkormányzatunkon, akkor a békeidők támogatási keretére emelnénk vissza a 
Pinceszínházét. Amennyiben ez még nem jön el, akkor marad egy csökkentett támogatás. Most ezt még nem látjuk 
előre. Most kb. 1/5-vel kevesebb összeget kap a Pinceszínház. Hogy miért egy pályázót választott ki a szakértő 
bizottság? A szakértő bizottság több pályázót is érdemesnek talált volna. Sokszor elhangzott a Bizottság vitáján, 
hogy miért csak egy Pinceszínháza van Ferencvárosnak, mert több színházra is elegendő lenne ez a felhozatal. 
Azért hoztak végül egy döntést, mert próbálták ezzel is segíteni a Bizottság és a Képviselő-testület munkáját. Úgy 
gondolták, hogy színházi szakemberekként megpróbálnak minél egyértelműbb jelölést adni számunkra. Ez nem 
példa nélkül való. Egerben, Pécsen, a Thália Színházban, Tatabányán, Szombathelyen 2020-ban, 
Dunaújvárosban, Győrben, Szolnokon és Szentendén 2021-ben az igazgatói bíráló bizottság is egy jelöltek hozott 
ki lehetséges győztesként.  
 
Kállay Gáborné: Az is kérdés, hogy hány pályázat volt. Itt 15 pályázat volt, illetve 14, mert egy személy 
visszavonta. A nagy sírást a pénzzel kapcsolatosan nem igazán értem, mert jelenleg működési, finanszírozási 
bevételre a költségvetés módosítás óta több, mint 171 millió forint van. Ebből irányító, szervi támogatás 124 millió 
forint. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az 47 millió forint, amiből 9 millió forintnyi összeg van 
lekötve érvényben lévő szerződések miatt. Ez az összeg több, mint ami a 2019-es költségvetésében szerepelt a 
Pinceszínháznak, amikor még nem volt pandémia. Úgy, hogy az első félévben gyakorlatilag nem működött a 
Pinceszínház. Erre az évre egy komoly összeg ahhoz, amiből el lehet indítani a színház működtetését a pandémia 
után.  
 
Takács Máriusz: Áttérnénk arra a részre, hogy a Bizottság mely pályázókat ajánlaná támogatásra. Két 
lehetőségünk van: vagy egy pályázót választunk ki, vagy minden pályázóról szavazunk, hogy ajánljuk-e a 
Képviselő-testület figyelmébe vagy sem. Az utóbbit javasolnám. Valamennyi pályázóról szavazzunk külön. A mi 
döntésünk leginkább arról szól, hogy mely pályázó az, aki alkalmasnak tartunk a Pinceszínház vezetésére, 
másrészt az adott személy koncepcióját el tudjuk képzelni a színházban megvalósulni, látjuk benne azt, hogy az 
Ferencváros érdemére válna, a ferencvárosiakhoz tud szólni. Egyfelől egy olyan színházat látunk, amit érdemes 
támogatni és érdemes Ferencvárosnak fenntartania.  
 
Gyurákovics Andrea: Technikai kérdésem lenne. Az előterjesztésben vannak határozati javaslatok. Melyek azok, 
amik megváltoznak, melyek azok, amelyeket át tudunk venni, vagy mi lesz az előterjesztéssel?  
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Az álláspontom az, hogy a Bizottság lehetősége és feladata jelen esetben figyelemmel 
az előterjesztésre is, az, hogy arról tegyen javaslatot, hogy melyik pályázatot támogatja. Ahogyan Elnök Úr 
elmondta, elméletileg lehetőség van arra is, hogy több személy pályázatát támogatja a Bizottság. A döntés arról 
szól, hogy javasolja egy vagy több személy – nyílván nem egyszerre – szerződtetését a Pinceszínház igazgatói 
tisztségére. Az előterjesztés további pontjai ettől függnek. Ha a Képviselő-testület megválaszt valakit, akkor 
eredményesnek fogja nyilvánítani az eljárást, jelenleg a Bizottság erről nem tud dönteni. Olyan döntést még el lehet 
képzelni, hogyha a Bizottság úgy gondolja, hogy egyik pályázó sem tetszik neki, akkor azt javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek. Ha a Bizottság ezt a javaslatot tenné, akkor 
ezt lehetne kiegészíteni egy olyan javaslattal, hogy átmenetileg az új pályázat lefolytatásáig megbízza Kerek 
András, amiről szól az I/B határozati javaslat. Konkrét személyhez kötődik, hogy az összeférhetetlenség 
vonatkozásában mit kell belevenni a határozatba. Ez a határozati javaslat Dr. Komáromi Györggyel kapcsolatos, 
ami a II/A határozati javaslat. Ha más személyt választ a Képviselő-testület, akkor ezek a pontok nyílván 
módosulnak. Az mindenkire igaz, hogyha összeférhetetlen helyzet van, akkor azt az összeférhetetlenségi okot meg 
kell szüntetni vagy azzal kapcsolatosan a Képviselő-testületnek felmentést kell adni. A lényeg az, hogy a Bizottság 
a pályázatok támogatásáról dönthet most. Esetleg, ha valakit támogat, javaslatot tehet a munkabérre, ugyanakkor 
maga az előterjesztés nem tartalmaz munkabért. Ezt a javaslatot megtenni most célszerűtlen, majd a képviselő-
testületi ülésen gondolom elhangoznak számok. A pályázók meg is jelöltek fizetési igényt. Ezt most elővenni nem 
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tudjuk és nem is érdekes. A pályázók személyeiről szükséges most dönteni, ha erről dönt, akkor elmondta a 
véleményét. A bizottsági tagok dönthetnek természetesen másról is, de érdemben az elmondottakról dönteni 
szükséges.  
 
Takács Máriusz: Úgy értékeltem Aljegyző Úr szavait, hogy ez a szavazási struktúra hozzáilleszthető az 
előterjesztésünkhöz. A határozati javaslatok alapvetően a Képviselő-testületnek íródtak. Ha jól értem ettől 
függetlenül jogilag teljesen rendben van és értelmezhető. Releváns volt a kérdés. Felteszem szavazásra, hogy az 
a menetrend megfelel-e a Bizottságnak, hogy egyenként szavazunk a pályázókról, pályázatokról. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy az a menet megfelel-e a bizottságnak, hogy a pályázókról egyenként szavazunk.  
 
KOEN 3/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház 
pályázóiról egyenként szavaz.  
Határidő: 2021. július 2. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: A mai meghallgatás sorrendjében teszem fel a szavazást. 13 pályázónk van. 11 fő tudott ma 
megjelenni előttünk. Természetesen azokat a pályázókat is felteszem szavazásra, akik ma nem tudtak megjelenni, 
mert érvényes, benyújtott pályázatuk van. Kezdjük is el. Kérem, szavazzunk dr. Lázár Balázs pályázatáról.  
 
KOEN 4/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy dr. Lázár Balázs benyújtott 
pályázatát támogatja.” 

(5 igen, 5 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk dr. Bodansky György pályázatáról.  
 
KOEN 5/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy dr. Bodansky György benyújtott 
pályázatát támogatja.” 

(1 igen, 3 nem, 6 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Lovas Gabriella pályázatáról.  
KOEN 6/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Lovas Gabriella benyújtott 
pályázatát támogatja.” 

(2 nem, 8 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Kutszegi Csaba pályázatáról.  
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KOEN 7/2021.(VII.2.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Kutszegi Csaba benyújtott 
pályázatát támogatja.” 

(1 igen, 1 nem, 8 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Tóth Gáspár András pályázatáról.  
 
KOEN 8/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Gáspár András benyújtott 
pályázatát támogatja.” 

(5 igen, 5 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Horváth János Antal pályázatáról.  
 
KOEN 9/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Horváth János Antal benyújtott 
pályázatát támogatja.  
Határidő: 2021. július 2. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Sztarenki Pál pályázatáról.  
 
KOEN 10/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Sztarenki Pál benyújtott pályázatát 
támogatja.  
Határidő: 2021. július 2. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Molnár Csaba pályázatáról.  
 
KOEN 11/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Molnár Csaba benyújtott 
pályázatát támogatja.” 

(2 nem, 8 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Dr. Komáromi György pályázatáról.  
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KOEN 12/2021.(VII.2.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Dr. Komáromi György benyújtott 
pályázatát támogatja.  
Határidő: 2021. július 2. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Rácz Attila pályázatáról.  
 
KOEN 13/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Rácz Attila benyújtott pályázatát 
támogatja.”  

(1 igen, 9 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Gulyás Hermann Sándor pályázatáról.  
 
KOEN 14/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Gulyás Hermann Sándor benyújtott 
pályázatát támogatja.  
Határidő: 2021. július 2. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(6 igen, 4 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Gencsev Gábor pályázatáról.  
 
KOEN 15/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Gencsev Gábor benyújtott 
pályázatát támogatja.” 

(1 igen, 1 nem, 8 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Szirtes Balázs pályázatáról.  
 
KOEN 16/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Szirtes Balázs benyújtott 
pályázatát támogatja.” 

(1 igen, 9 tartózkodás) 
 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi ösztöndíjról (egyfordulóban) 
5/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 

Takács Máriusz: Az előterjesztéshez érkezett előterjesztői kiegészítés és javaslat. Ez egy ösztöndíjról szóló 
rendelet.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: A módosításról szeretnék néhány szót ejteni. Amikor elkészült és kiküldésre került a rendelet, 
utána Jogi  és a Pénzügyi Iroda még tett észrevételt, ezen változások átvezetése látható a rendeletben. A Pénzügyi 
Iroda kérése volt, hogy támogatásként jelenjen meg és ne ösztöndíjként. A nettó 100.000 forint ebben az évben 3 
embernek biztosítható, ezért került bele a végére egy olyan átmeneti szabály a 7.§-ba, amely azt mondja, hogy a 
2021. évben 3 szerző részére biztosítható a támogatás. Ami az eredeti javaslathoz módosító még azok 
szövegpontosítások, melyeket a Jogi Iroda végzett. Ami érdemi az a 7.§-beli változás.  
 
Sajó Ákos: Nagyon tetszik, hogy a testvérvárosokban élők újabb lehetőséget kaptak, hogy részt vegyenek 
Ferencváros életében, ezzel is, hogy pályázhatnak. Annak nem örülök, hogy felnézek az ülésterem falára és nem 
látom a testvérvárosi címereket. Mi ennek az oka?  
 
Kállay Gáborné: Örülök ennek az ötletnek, hogy nem csak a testvérvárosi diákokat támogatjuk, hanem írókat, 
költőket is. Van néhány dolog, amiben még úgy érzem ez a pályázat még nem kiforrott. Nem értem, hogy miért 
budapesti vagy testvérvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezőket támogatunk. Miért pont Budapest? Miért nem az 
egész ország? Van egy bemutatkozó szöveg. Szerepel benne, hogy irodalmi mű létrehozása. Mi ez? Ez egy 
novella, egy elbeszélés, egy kisregény, milyen művel lehet pályázni? Többes számban beszél a művekről, hány 
műről is van szó? Úgy érzem még nincsen kiforrva ez a pályázati kiírás. Szerepel, hogy könyv formában történő 
kiadásában feltüntetni a támogatás tényét. A megszervezéséért az Önkormányzat a felelős az van ide a j.) pontba 
írva. Ki fogja finanszírozni a könyv kiadását? Minden évben megrendezendő nemzetközi könyvfesztiválon. Ez 
gondolom a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Ez a hivatalos neve. Ha jól tudom minden évben áprilisban 
rendeznek meg. Decemberben lezárul ez a pályázat, a következő év áprilisában a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválon kell megjelennie az illetőnek? Sok kérdés merül fel. Ha az előterjesztő tud válaszolni a 
kérdéseimre, akkor ez lehet megoldódik.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: A rendelet úgy szól, hogy július és december között van, kivéve most a kezdeti időszakban. 
Most ősztől van maga pályázat. De az utána következő évtől már július és december között van. Értelemszerűen 
az áprilisi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, aki júliusban kezd, az csak a következő évben tud menni. A 
könyvkiadásnál félreértés van. A szövegben az szerepel, hogy a könyvkiadásnál fel kell tüntetni a támogatás tényét. 
Ez az i.) pont. A h.) és a j.) pontok az Önkormányzat részt vesz a megszervezésben. Ebben nincsen felsorolva az 
Ön által hivatkozott pont. A lakóhelyes kérdést elég részletesen kifejtettem mind az általános, mint a részletes 
indokolásban, ez már kiment az eredeti előterjesztéssel is. Magának az irodalmi támogatásnak nem titkolt célja, 
hogy Ferencvárost a budapesti irodalmi, kulturális élet központjává tegye, tehát, hogy bevonzza Budapestről azokat 
a tehetséges alkotókat, azzal, hogy a jelentkezők közül előnyben kell részesíteni azokat, akik konkrétan kötődnek 
Ferencvároshoz. Itt élnek, itt dolgoznak vagy valamely testvérvárosunkban élő szerzők. Ők egy privilegizált csoport 
az elbírálás szempontjából. Ha több jó pályázó van, akkor őket kell előnyben részesíteni a pályázaton. A Ráday és 
a Tompa utca színhelye lehet felolvasó esteknek, könyvbemutatóknak. A Ráday Kultutca keretében gondolkodás 
a vendéglátóhelyekkel, akik már jelezték, hogyha van ilyen jellegű rendezvény, akkor ők teret tudnak biztosítani. 
Ha ezeket a rendezvényeket be tudjuk vinni ferencvárosi helyszínekre, az nagyon jó dolog. Ha minél 
színvonalasabb tehetségek tudják magukat megmutatni, az annál jobb. Benne van a rendeletben, hogy ez 
alapvetően líra, próza és dráma is lehet. A követelmények is így vannak meghatározva. Nyílván, ha drámáról van 
szó, akkor nem úgy értelmezzük a pályázatot, hogy 5 drámát meg kell írni a támogatási időszak alatt, hanem pl. 
van egy dráma, amivel a pályázó halad és annak bizonyos nagyobb egységeit be tudja mutatni. Novellából lehet 
ugye több is. Regénynél is a részletekben publikálás a lehetséges. Verseknél terjedelemfüggő. A 6 hónapos 
támogatási időszak alatt vélhetően nem 1 vers fog születni. Van egy viszonylag széles vállalási kör, amely 
Ferencváros különböző pontjain, felületein megjelenik. Ha már szóba került a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál, oda nyílván az Önkormányzat és az intézmények segítségével tudunk bejutni. Ez szintén a 
ferencvárosi kulturális élet színvonalát emeli, ha elmondhatjuk azt, hogy akik nálunk ösztöndíjasok voltak, az 
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ösztöndíj után lehetőséget kapnak arra, hogy egy ilyen közegben, egy magas szintű irodalmi eseményen egy 
felolvasás erejéig bemutatkozhassanak. Nem tudom maradt-e megválaszolatlan kérdés.  
 
Kállay Gáborné: Ez azt jelenti, hogy az illető pályázik az ösztöndíjra. Mivel pályázik? Nem értem. Tehát egy 
szöveggel pályázik egy oldal terjedelemben. Aki nyer ezen a pályázaton, annak minden hónapban publikálnia kell 
egy cikket az újságba 6 hónapon keresztül? Kapja a 100.000 forintot minden hónapban és ezért egy 12.000 
karakteres anyagot szolgáltat az újságnak. Ezenkívül még létrehoz mást is? Félek tőle, hogy ez nem túl konkrét. 
Nem világos számomra teljesen, de nyílván majd kitisztul.  
 
Döme Zsuzsanna: Nekem egészen világos. Ez egy nagyon jó ötlet. A munkaterv azt jelenti, hogy egy koncepcióval 
pályázik az irodalmár. Amit kér még a rendelet, hogy a koncepcióhoz csatolni kell, az teszi megalapozottá a 
pályázat elbírálását. Örülök, hogy nincsen annyira behatárolva. A művésznek nem az az inspiráló pályázat, ha 
pontosan megmondjuk, hogy pl. a Ráday utca háromszor szerepeljen a készülő novellában, hanem lehetőséget 
adunk arra, hogy szabadon alkosson. Amit a koncepcióba le fog adni, a szakértő zsűrit kell meggyőznie. Örülök 
annak, hogy nincsenek nagyon behatárolva a szabályok.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: A 2.§ (2) bekezdése a-j.) pontig tartalmaz egy elég részletes elvárást, hogy mi az, amit elvárunk 
a pályázótól a támogatási időszak alatt. Az 5.§ (3) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „Amennyiben a díjazott 
nem teljesíti a 2. § (2) bekezdésében vállalt feltételeket, a folyósított támogatást a támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint köteles visszafizetni.” Ott az elvárás és a nem teljesítés esetére a jogkövetkezmény is.  
 
Árva Péter bizottsági tag elhagyta az üléstermet.  
 
Takács Máriusz: Megpróbált a Képviselő Úr egy olyan keretrendszert felállítani, ami az alkotást keretezi, segíti. 
Tudom, hogy a Képviselő Úr ezt a pályázatot irodalmi körökben megfuttatta, összehasonlította más pályázatokkal. 
Megmondom őszintén én is megtettem ezt. Az a visszajelzés érkezett, hogy jó ez a keretezés. Egy év múlva ki fog 
derülni, hogy milyen. Vissza lehet erre térni. Nekünk kulturális bizottságként dolgunk is, hogy egy év után 
megnézzük, hogy ezek a keretek hogyan működtek, ezek a pályázatok hogyan valósultak meg. Jó volt vagy nem 
jók a keretek és változtatás szükséges. Azt látom, hogy ez egy jól előszűrt, előkészített dolog. Jó szívvel támogatom 
ezt. A puding próbája az evés, meg kell nézni, hogy az első évben hogyan működik.  
 
Kállay Gáborné: Nem arról van szó, hogy én nem támogatom. Az ötletet nagyon jónak tartom, csak ismerve az 
írótársadalom érzékenységét, ezért gondoltam, hogy ne adjunk felesleges vitákra vagy ellentétekre okot. 
Megnyugtattak, megnyugodtam.  
 
Döme Zsuzsanna: Azt javasolnám, hogy a 2.§ c.) f.) és h.) pontjainál a felolvasás szót kiegészíteném azzal, hogy 
prezentálás. Nem ragaszkodnék konkrétan csak a felolvasáshoz, picit talán tágítanám. Nem biztos, hogy lesz, aki 
ezt igénybe venné, de el tudom képzelni.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Amikor elkészült a szöveg a Fiatal Írók Szövetsége részletes állásfoglalást adott és a néhai 
József Attila Kör vezetése is véleményezte a pályázatot. A fiatal írókat, költőket tömörítő szervezetek látták a 
szöveget. A felolvasóest és a felolvasás számomra tág kategória, viszont félek a prezentálás szót beletenni, mert 
sok jó fiatal költőt láttam, aki remekül ír, de pocsék előadó. Lehet, hogy a felolvasás megnyugtatóbb. Az, hogy 
zenei aláfestéssel valósítja meg a felolvasást, vagy más kreatív ötlettel az nagyon jó. Ki lehet térni részletesen 
mindenre a pályázati kiírásnál, de a rendelet megfogalmazásnál biztonsági játékra mentem.  
 
Takács Máriusz: Egy írótól, költőtől nem lehet elvárni azt, hogy műfaján kívül is nagyot alkosson.  
Gyurákovics Andrea: Maradnék a felolvasásnál. A prezentáció valóban kicsit megfoghatatlan dolog, hiszen 
irodalmi pályázatról beszélünk. Pont az a lényege, hogy a szöveget halljuk és azt, hogy mit szeretne közvetíteni 
felénk, mit akar elmondani abban a rövid részben. A prezentációról a meeting szó jutott eszembe és nem egy 
irodalmi ösztöndíjpályázat.  
 
Sajó Ákos: Költői kérdést tennék fel. Meddig fiatal a fiatal művész? 
 
Deutsch László: A pályázat kiírásával egyetértek, de a könyvkiadás erősen túlzó. Tokot vonóval azért ne.  
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Döme Zsuzsanna: A prezentálást el tudom engedni. Egy javaslat volt.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: A könyvet nem az Önkormányzat adja ki. Hanem pl. ha a fiatal költő ír 10-20 verset a 
támogatási időszak alatt, utána neki megjelenik a verses kötete. Nem az Önkormányzat kiadásában. Ha azon 
művek jelennek meg, vagy az a regény vagy dráma, amelyhez ő támogatást kapott az Önkormányzattól, akkor 
abban jelenjen meg az, hogy az elkészítésében támogatást kapott Ferencváros Önkormányzatától. Nem mi adjuk 
ki, viszont ami így születik, ott az Önkormányzat legyen feltüntetve.  
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk az 5/2021. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
KOEN 17/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
5/2021. számú – „Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi ösztöndíjról (egyfordulóban)” című – előterjesztés 
határozati javaslatának 1. pontját. 
Határidő: 2021. július 6.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (9 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a 5/2021. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
KOEN 18/2021.(VII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
5/2021. számú – „Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi ösztöndíjról (egyfordulóban)” című – előterjesztés 
határozati javaslatának 2. pontját. 
Határidő: 2021. július 6.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (9 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Tájékoztatom a Bizottságot, hogy nagy valószínűséggel a következő rendkívüli bizottsági ülésünk 
július 19-én várható. Sok kulturális pályázat lett kiírva, azoknak ma van a beadási határideje. Arról tájékoztatott a 
Humánszolgáltatási Iroda, hogy ezt a jövő héten és az utána való héten elkészítik és a legkorábbi időpont, amikor 
bizottsági ülést tudunk tartani, az a július 19-e. Szeretném, ha ezen a napon meg is tartanánk a pályázatok 
értékelését. Köszönöm a bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, az ülést 14.35-kor 
bezárom, viszontlátásra. 
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