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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

 

 

 

A kormány döntését követően lassan valamennyi tábla, térkép, útjelző lecserélésre kerül a 

kerületben, amely a Ferihegyi Repülőtérre emlékeztetett. Nemcsak az eljárás módja, ahogy az 

átnevezést végigvitték – s amely önmagában jól jellemzi a magyar kormány és a társadalom 

viszonyát, az együttműködés valódi tartalmát –, hanem maga a célja is nehezen értelmezhető 

– nézzük akár állampolgárként, akár a repülőtérre, történetére, eredményeire egyaránt büszke, 

kerületi lokálpatriótaként.  

 

Kerületi lakosként szemlélve a kerületi lakosokból álló önkormányzat hallgatása még 

megdöbbentőbb, hiszen Ferihegy nekünk, itt élőknek, többet jelent az ország kapujánál, 

nemzeti légikikötőnél, műemléknél. Mind elnevezése, mind elhelyezkedése révén múltunk, 

történelmünk egy darabja, amelyről büszkén meséltünk, s ahová biztosan elvittük az ide 

látogatót.  

 

Mayerffy Ferenc, a németből magyarrá lett egykori pesti polgárnak mind a főváros, mind 

kerületünk sokat köszönhet, hiszen számtalan kezdeményezés mecénásaként találkozhatunk a 

nevével. Az egykor ünnepelt vállalkozó, Pest vármegye táblabírája, a patinás Pesti Polgári 

Lövészegylet főlövészmestere emlékének ápolásával – kivéve kerületünket, ahol pár év óta 

utca őrzi az emlékezetét – a közélet máig adós maradt. Mégis, egyik kis birtokának a neve, a 

repülőtér későbbi odaköltözésével országos hírre tett szert, s miután e területet birtokosának 

keresztnevével jelölték, a repülőtér elnevezése egyúttal megemlékezés volt a város és a 

kerület egykori jótevője előtt is, amely ugyanakkor a nemzetközi légikikötő és a település 

közti kapcsolatot is erősítette.  

 

A repülőtér átkeresztelése pontosan e kapcsolatok és kötődések miatt kerületi szempontból 

különösen fájdalmas és elfogadhatatlan.  

A kerületi lokálpatriótákból álló Pátria Páholy Egyesület elnöksége és közgyűlése egyaránt 

foglalkozott e problémával, s arra a döntésre jutott, hogy kezdeményezi az önkormányzatnál a 

repülőtér I. terminálján egy Mayerffy Ferenc és a repülőtér korábbi elnevezését megörökítő 

emléktábla felállítását, amely egyúttal utal Mayerffy lőrinci kötődéseire is.  



 

Mindezekre tekintettel az egyesület nevében felkérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a 

Mayerffy-emléktábla felállítása iránt haladéktalanul intézkedni, s erről a lakosságot, valamint 

egyesületünket tájékoztatni szíveskedjék!  

 

Az egyesület az emléktábla felállításának költségeinek forrását az önkormányzat támogatása 

mellett, a repülőtéri üzemeltető, a kerületi vállalkozók, a civil szervezetek közös adakozásából 

javasolja megteremteni. 

 

Melléklet csatolva (történet)! 

 

 

 

 

Kezdeményezésünk támogatásában bízva tisztelettel: 

 

 

 

 

Budapest, 2011. május 3. 

 

        dr. Mester László  
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