
                                                                – ”Tetszettünk volna...?”

 

– címmel  október 25-én és 26-án történelmi fesztivált rendez a PestiSrácok.hu csapata a 
Premier Kultcaféban és környékén (a volt Vörösmarty mozi, Budapest, Baross utca 1. – a Kál-
vin térnél). Három évtized távlatából ismert történészek, egykori és jelenlegi politikusok, 
zenészek és művészek beszélik ki a állambiztonságiak által egymás között csak ”modellvál-
tásként” emlegetett rendszerváltozás örömeit és pofonjait. Szó lesz vagyonátmentésről, 
lengyel-magyar rendszerváltásról, punkok és rockerek lázadásáról, eufóriáról, manipuláció-
ról és bomlasztásról.

A fesztiválon a legendás Inconnu Csoport újra bemutatja több elvtárspukkasztó perfor-
manszát, és a nosztalgiázók nagy örömére a Munkásőrség néhány örökifjú tagja is bekukkant, 
miközben a 28. évfordulón a megosztottság szomorú végkifejletét, a taxisblokádot is felidéz-
zük egy valódi blokáddal. A programok délelőtt 11-től kezdődnek és egészen este 10-ig tarta-
nak. Csütörtökön Waszlavik ”Gazember” László, pénteken Víg Mihály koncertje zárja a mű-
sort. 

 2018. október 25., csütörtök

10.00 Megnyitó
11.00 A Szétszakadt Magyarország című dokumentumfilm vetítése
13.00 Szalai Attila polonista, a RETÖRKI munkatársa: Két jó barát: a
lengyel–magyar rendszerváltás kulisszatitkai
14.00 Szekér Nóra történész, a RETÖRKI kutatója: A taxisblokád háttere
15.00 Borvendég Zsuzsanna történész: Vagyonátmentés – MSZMP-ből MSZP
17.00 Utóvédharc a kommunistákkal – beszélgetés Balsai István alkotmánybíróval, az An-
tall-kormány igazságügy-miniszterével (moderátor: Stefka István)
18.00 ”Mindenki tetű a Magyar Népköztársaságban” – Kövessy Róbert rendező beszélget 
Schuster Lóránttal (P. Mobil), Miklós Péterrel (Herpesz) és Árvai Viktorral (Elhárítás/Vág-
tázó Halottkémek)
20.00 Waszlavik ”Gazember” László koncertje
22.00 Zárás

 Október 26., péntek

11.00 Itt a szabadság! (1991) – című játékfilm vetítése
13.00 Kiss Dávid történész, a VERITAS tudományos munkatársa: ”Egyetlen lövés nélkül adtuk 
át az országot” – Munkásőrség és erőszak-szervezetek
14.00 Máthé Áron történész, a NEB elnökhelyettese: Az igazságtételi
törvények elkaszálása
16.00 Miért estünk egymásnak? – Döbrentei Kornél költő, Kukorelly Endre költő és Molnár 
Tamás képzőművész a kialakult árkokról (moderátor: Szarvas Szilveszter)
17.00 Az Inconnu Csoport utcai performansza
18.00 Modellváltás vagy rendszerváltás – Deutsch Tamás politikus, a Fidesz alapító tagja, 
Kónya Imre jogász, a Független Jogász Fórum alapító tagja (moderátor: Huth Gergely)
20.00 Víg Mihály (Balaton) koncertje
22.00 Zárás


