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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága a KOEN 30/2022. (III.9.) számú határozatával ’Public 

Art’ nyílt pályázatot írt ki. 

 

A kiírás a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen 

műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló 

műveket várt. A Public Art művekkel szemben elvárás, hogy kíséreljenek meg a kortárs 

művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem 

művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. 

Törekedniük kell a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom 

különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik. 

 

A pályázati kiírás 2022. március 10. és augusztus 31. napja között elérhető volt az 

önkormányzat honlapján, összesen 21 pályamű érkezett be. 

 

A pályázatok szakmai értékelésére egy 4 főből álló szakmai zsűri volt hivatott, melynek tagjai: 

 

Kertész László művészettörténész 

Zsinka Gabriella művészettörténész 

Szabó Ádám szobrászművész 

Százados László művészettörténész 

 

A beérkezett pályaművek szakmai értékelésére felkért zsűritagok első fordulóban 2022. 

szeptember 6. napján értékelték a pályaműveket, melyek közül 7 pályázó műve került a 

második fordulóba. A második fordulóra 2022. szeptember 13. napján került sor, mely szerint 

a szakmai zsűri – a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembe vételével - az alábbi 

pályázatok támogatását javasolja1 a bizottságnak: 

 

Pályázó(-k) 
Pályamű 

megnevezése 

Megvalósítás 

helyszíne 

Megvalósítá

s időpontja 

Szakmai zsűri rövid leírása a 

pályázatról 

Kiss 

Gabriella, 

Kertész 

Fanni, 

Sánta 

Balázs, 

Sereglei 

András 

FerencVárosliget Haller Park 

2023.04.21.

-

2023.05.04. 

Mit kezdjünk mi emberek a 

városban lévő természettel, a 

városi parkokkal? – ezt a kérdést 

veti fel a FerencVárosliget című 

public art projekt.  A tervezett 

installáció és akció ezzel a 

kérdéssel szólítja meg a park 

látogatóit. A projektet a Levegő 

Munkacsoporttal karöltve végzett 

                                                 
1 A szakmai zsűri munkájával kapcsolatos jegyzőkönyvek jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezik 



kutatás és egy bevezető 

kommunikációs kampány készíti 

elő a park gondozóival és 

fenntartóival konzultálva. A Haller 

Park fái közé kifeszített, 

kinyomtatott ponyvákon lévő 

tájképek előtt fényképezkedni 

lehet. A természet képei széles 

skálán - idillitől az apokaliptikusig 

- jelennek meg, ezáltal 

lehetőségünk van választásra és 

beszélgetésre ösztönöz a 

természeti környezet jövőjéről és 

jelenéről. Az önként 

vállalkozókról polaroid kép készül 

és hangfelvételen rögzítik a 

véleményüket, amely szintén 

nyilvánosságot kap a projekt 

honlapján. A public art projekt jó 

lehetőséget teremt a 

ferencvárosiak számára a városi 

parkokkal kapcsolatos 

diskurzusra.  

Keserű 

Zsolt 

Lovasszobor ló 

nélkül 
Ferenc tér 1. 

2023.04.21.

-

2023.05.04. 

A talapzatra emelt ló nélküli lovas 

figurája parodisztikus 

megközelítése a tipikus historizáló 

és heroizáló magyarországi köztéri 

szobrászati gyakorlatnak, 

amelyből hiányzik az adott 

közösség igényeinek figyelembe 

vétele, üres szimbólumrendszere 

csak a politikai reprezentációt 

szolgálja. Az 1:1 léptékű, efemer 

anyagokból készült szobor 

köztérre kerülve meglepi és 

mosolyra készteti a vele találkozó 

járókelőket és egyben 

elgondolkoztatja őket a köztéri 

szobrászat mibenlétéről és 

jelenlegi állapotáról. A mű 

közönséggel való találkozásának 

következményei része a 

produkciónak. 

Cseh Lili és 

Kun Éva 
Vendégség Haller Park 

2023.05.11.

-

2023.05.24. 

A Vendégség című public art mű 

elidőzésre, nézőpont változtatásra 

készteti a parkon áthaladókat. A tér 

finom módosításával teszik 

főszereplővé a Haller Park egy-egy 

fáját. A fák lombkoronája által 

kijelölt tereket több féle módon, 

természetes anyagok 

felhasználásával artikulálják, hol 



horizontálisan, hol vertikálisan. A 

jelenleg csak számokkal jelölt 

fáknak a közönség segítségével 

szimbolikusan nevet találnak, és 

ezeket kis táblákon elhelyezik a 

fákon. A projekt kíméletesen bánik 

a fákkal, a pályázók előzetesen 

konzultáltak az Önkormányzat 

főkertészével is.  

A fák terének finom 

kihangsúlyozásával 

„vendégségbe” hívják az 

embereket egy-egy fához, hogy 

időzzenek kicsit „vele” és 

egymással. 

Somló 

Dávid 

A lassú lépésnek 

füle van  

Kerekerdő 

Park 

2023.05.11.

-

2023.05.24. 

Somló Dávid a Kerekerdő parkba 

látogatóknak egy komplex téri 

hangélményt kínál. A hangok 

alapját a helyszínen és a környéken 

felvett anyagok adják. A parkban 

elrejtett kb. 20 hangszóró 

lehetőséget nyújt a mindennapi 

tapasztalatok átértékelésére. A 

befogadótól függően a dramatizált 

hanghatások okozta élmény 

intenzitása változó. A felvett 

hangok (pl. kapunyitás, locsoló, 

ének, sírás) transzformálva 

jelennek meg és minimalista zenei 

elemekkel egészülnek ki. Az 

installáció napi 3 órán keresztül 

hallható, naponta fel- és 

leszerelésre kerül. A kiemelkedő 

dinamikájú rövidebb részek 

mellett, olyan hangerővel szólnak 

a hangszórók, hogy a hangok 

teljesen összekeverednek az 

eredeti hangkörnyezettel, ezért aki 

nem kimondottan a mű kedvéért 

jött, annak csak először az fog 

feltűnni, hogy valami érdekes, 

valami szokatlan van a térben, és 

utána, ha felkeltette az 

érdeklődését elkezdhet elmélyedni 

benne. 

 

A szakmai zsűri által támogatásra javasolt pályaművek leírását jelen előterjesztés 2. számú 

mellékleteként csatolom. A nem támogatott művek és az egyéb dokumentumok/nyilatkozatok 

terjedelmükre tekintettel nem kerülnek mellékelésre, azok az Alpolgármesteri Titkárságon 

(30/B iroda) tekinthetőek meg. 

 



A megvalósulásra kiválasztott munkák mindegyikénél a nyertes pályázat szerzői jogi 

tulajdonosával a felhasználási szerződés – a pályázati kiírás szerinti – 1.800.000,- Ft összegben 

kerül majd megkötésre, melyre a költségvetés 3421. számú „Kulturális koncepció” 

megnevezésű előirányzata biztosít fedezetet. A pályázati keretösszeg 10.000.000,- Ft összegben 

került meghatározásra, mely az egyéb járulékos költségeket (pl.: szakmai zsűri díja, 

munkáltatói közterhek) is tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatban foglaltakról.  

 

Budapest, 2022. szeptember 26. 

 

 Döme Zsuzsanna sk. 

 alpolgármester  
Mellékletek:  

 

1. számú melléklet: Szakmai zsűri jegyzőkönyvei: 

 

1.a. melléklet:  szakmai zsűri jegyzőkönyve I. (2022.09.6.) 

 1.b. melléklet:  szakmai zsűri jegyzőkönyve II. (2022.09.13.) 

 

2. számú melléklet: Szakmai zsűri által javasolt pályaművek leírásai az előterjesztésben szereplő sorrendben: 

 

2.a. számú melléklet: Kiss Gabriella, Kertész Fanni, Sánta Balázs, Sereglei András pályázata 

2.b. számú melléklet: Keserű Zsolt pályázata 

2.c. számú melléklet: Cseh Lili és Kun Éva pályázata 

2.d. számú melléklet: Somló Dávid pályázata 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1. a KOEN 30/2022. (III.9.) számú határozattal kijelölt szakmai zsűri javaslatát helyben 

hagyva a ferencvárosi közterekre kiírt ’Public Art’ nyílt pályázaton az alábbi 

pályaműveket nyertesnek nyilvánítja és azok alábbiak szerinti megvalósítását 

pályaművenként 1.800.000,- Ft felhasználási díj ellenében támogatja: 

Pályázó(-k) 
Pályamű 

megnevezése 

Megvalósítás 

helyszíne 

Megvalósítás 

időpontja 

Szakmai zsűri rövid leírása a 

pályázatról 

Kiss Gabriella, 

Kertész Fanni, 

Sánta Balázs, 

Sereglei András 

FerencVárosli

get 
Haller Park 

2023.04.21.-

2023.05.04. 

Mit kezdjünk mi emberek a 

városban lévő természettel, a 

városi parkokkal? – ezt a 

kérdést veti fel a 

FerencVárosliget című public 

art projekt.  A tervezett 

installáció és akció ezzel a 

kérdéssel szólítja meg a park 

látogatóit. A projektet a Levegő 

Munkacsoporttal karöltve 

végzett kutatás és egy bevezető 

kommunikációs kampány 

készíti elő a park gondozóival 

és fenntartóival konzultálva. A 

Haller Park fái közé kifeszített, 

kinyomtatott ponyvákon lévő 

tájképek előtt fényképezkedni 

lehet. A természet képei széles 

skálán - idillitől az 

apokaliptikusig - jelennek meg, 

ezáltal lehetőségünk van 

választásra és beszélgetésre 

ösztönöz a természeti környezet 

jövőjéről és jelenéről. Az 

önként vállalkozókról polaroid 

kép készül és hangfelvételen 

rögzítik a véleményüket, amely 

szintén nyilvánosságot kap a 

projekt honlapján. A public art 

projekt jó lehetőséget teremt a 

ferencvárosiak számára a városi 

parkokkal kapcsolatos 

diskurzusra.  



Keserű Zsolt 
Lovasszobor 

ló nélkül 
Ferenc tér 1. 

2023.04.21.-

2023.05.04. 

A talapzatra emelt ló nélküli 

lovas figurája parodisztikus 

megközelítése a tipikus 

historizáló és heroizáló 

magyarországi köztéri 

szobrászati gyakorlatnak, 

amelyből hiányzik az adott 

közösség igényeinek 

figyelembe vétele, üres 

szimbólumrendszere csak a 

politikai reprezentációt 

szolgálja. Az 1:1 léptékű, 

efemer anyagokból készült 

szobor köztérre kerülve 

meglepi és mosolyra készteti a 

vele találkozó járókelőket és 

egyben elgondolkoztatja őket a 

köztéri szobrászat mibenlétéről 

és jelenlegi állapotáról. A mű 

közönséggel való 

találkozásának következményei 

része a produkciónak. 

Cseh Lili és 

Kun Éva 
Vendégség Haller Park 

2023.05.11.-

2023.05.24. 

A Vendégség című public art 

mű elidőzésre, nézőpont 

változtatásra készteti a parkon 

áthaladókat. A tér finom 

módosításával teszik 

főszereplővé a Haller Park egy-

egy fáját. A fák lombkoronája 

által kijelölt tereket több féle 

módon, természetes anyagok 

felhasználásával artikulálják, 

hol horizontálisan, hol 

vertikálisan. A jelenleg csak 

számokkal jelölt fáknak a 

közönség segítségével 

szimbolikusan nevet találnak, 

és ezeket kis táblákon 

elhelyezik a fákon. A projekt 

kíméletesen bánik a fákkal, a 

pályázók előzetesen 

konzultáltak az Önkormányzat 

főkertészével is.  

A fák terének finom 

kihangsúlyozásával 

„vendégségbe” hívják az 

embereket egy-egy fához, hogy 

időzzenek kicsit „vele” és 

egymással.  

 



Somló Dávid 

A lassú 

lépésnek füle 

van  

Kerekerdő 

Park 

2023.05.11.-

2023.05.24. 

Somló Dávid a Kerekerdő 

parkba látogatóknak egy 

komplex téri hangélményt 

kínál. A hangok alapját a 

helyszínen és a környéken 

felvett anyagok adják. A 

parkban elrejtett kb. 20 

hangszóró lehetőséget nyújt a 

mindennapi tapasztalatok 

átértékelésére. A befogadótól 

függően a dramatizált 

hanghatások okozta élmény 

intenzitása változó. A felvett 

hangok (pl. kapunyitás, locsoló, 

ének, sírás) transzformálva 

jelennek meg és minimalista 

zenei elemekkel egészülnek ki. 

Az installáció napi 3 órán 

keresztül hallható, naponta fel- 

és leszerelésre kerül. A 

kiemelkedő dinamikájú 

rövidebb részek mellett, olyan 

hangerővel szólnak a 

hangszórók, hogy a hangok 

teljesen összekeverednek az 

eredeti hangkörnyezettel, ezért 

aki nem kimondottan a mű 

kedvéért jött, annak csak 

először az fog feltűnni, hogy 

valami érdekes, valami 

szokatlan van a térben, és utána, 

ha felkeltette az érdeklődését 

elkezdhet elmélyedni benne. 

 

Határidő:  2022. október 12. 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges 

megállapodások megkötéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


