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TÉNYEK ÉS ÉRVEK
Tisztelt Terézvárosi lakos!
A “Kincsünk a Piac - Hunyadi tér” csoport 2007 nyarán alakult hatodik kerületi lakosokból és más kerületből a piacra járó vásárlókból. Célunk az, hogy a környékbeli lakók is befolyásolhassák a Hunyadi tér, a piac és a vásárcsarnok jövőjét illető terveket. Meg akarjuk tartani a belváros utolsó szabadtéri piacát. Az őstermelők munkáját, a piacot mint környezettudatos élelmiszerbeszerzési forrást
népszerűsítjük. Fontosnak tartjuk a helyi közügyekben való részvételt, a polgári aktivitást. Pártsemleges, civil csoport vagyunk.

MIT TETTÜNK EDDIG?
• 2007-ben megakadályoztuk, hogy
a csarnokból bevásárló- és szórakoztató
központ legyen, hogy a piac a föld alá
kerüljön, és hogy a tér alá 500 férőhelyes
mélygarázs épüljön, mely a fák egy részének kivágásával járt volna
• 2007 óta aktívan részt veszünk a
Hunyadi téri piac, a csarnok és a tér
sorsáról készített tervek egyeztetésein

TERVEK A TÉR, A CSARNOK ÉS A PIAC FELÚJÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN
2010. októberében felvettük a kapcsolatot Hassay Zsófiával, Terézváros újonnan megválasztott polgármesterével, aki elmondta nekünk, hogy kiemelten fontosnak tartja a Hunyadi téri
vásárcsarnok restaurálását és a szabadtéri piac megújítását és megőrzését.
Azt is megerősítette, hogy nem terveznek mélygarázst építeni, így a tér fáinak a sorsa miatt
sem kell ezután aggódnunk. A polgár mester asszony indítványozta egy munkacsoport megalakulását, amelyben a lakosság képviseletében a KAP-HT fog résztvenni, és amely majd
kidolgozza a tér, a csarnok és a piac felújításának részleteit.

• 2008 őszén közel 4000 aláírást
gyűjtöttünk a fenti álláspontot tükröző
petíciónkhoz, hiszen ismét előkerült
a mélygarázs és a fakivágások terve
• 2009-ben megakadályoztuk 14 db
Hunyadi téri fa kivágását, melyet ellentmondó szakértői véleményekre hivatkozva
akartak kivágni, az ügy jelenleg bírósági
szakaszban van
• Folyamatosan tájékoztatjuk az itt élőket a
térrel, piaccal és a csarnokkal kapcsolatos
hírekről, fejleményekről
• Programokat szervezünk a piac népszerűsítéséért, a tudatos vásárlói magatartás
ösztönzéséért és az őstermelői árufelhozatal bővítéséért
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FELHÍVÁS
Rendezzünk kiállítást közösen! Küldje be a Hunyadi térhez kapcsolódó
fotóit, történeteit!
Tudja-e Ön, hogy az úgynevezett “kofavillamos” nyitott kocsikkal járt, a Margit híd budai hídfőjétől
indult, a hatos vonalán haladt, majd a Szófia utcában lefordult a piac irányába?
És azt tudja-e, hogy a tér túloldalán a házak oldalába vert vaskarikákhoz voltak kikötve a lovak
piacidőben, melyekkel hajnalonta, lovaskocsival is érkeztek a kofák a piacra? A helybeli gyerekek vigyáztak rájuk és etették őket délelőttönként...
A Hunyadi tér, az 1896-ban átadott piaccsarnok és a ma is virágzó szabadtéri piac Budapest
belvárosának különleges adottságú részei. Eredeti funkciójukban való megőrzésük közös
ügyünk. A Kincsünk a Piac - Hunyadi tér csoport ezúttal egy olyan kiállítást tervez, amely a környék
lakóinak és a piaci árusok segítségével, az ő emlékeiken, régi és mai fotókon, személyes történeteken keresztül mutatja meg a Hunyadi tér és a piac fontosságát az itt lakók, a vásárlók számára.
Várjuk fényképeiket, történeteiket, személyes emlékeiket a csarnokról, a szabadtéri
piacról és a Hunyadi térről.
Kérjük ezeket nevük és elérhetőségük feltüntetésével juttassák el a Kincsünk a Piac - Hunyadi
tér csoportnak, postacím: Dan Antikváriuma, Budapest 1067, Csengery u. 48., ugyanitt
személyesen is leadhatóak a küldemények.
Beküldési határidő: 2010. november 20.
A kiállítást 2011 kora tavaszán nyitjuk meg.
A régi fotókat digitalizáljuk, az eredetiket
visszajuttatjuk.
A beküldők között piaci finomságokkal
megtöltött KAP-HT-s bevásárlótáskákat
sorsolunk ki.
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Kapcsolat: hunyaditer@gmail.com,
web: lmv.hu/hunyadi
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Bringás virágfesztivál 2010. ápr. 17.
Az akcióval a Hunyadi téri piac egyik
koratavaszi erősségére, a kerti virágokra
irányítottuk a figyelmet. A versenyben részt
vevők saját kerékpárjaikat díszítették fel a
piaci árusoktól általunk beszerzett virágokkal. Szemet gyönyörködtető volt az eredmény! A nyertesek értékes táskákat és
Kincsünk a Piac-os textilszatyrokat kaptak a
piacon fellelhető finomságokkal megtömve.
A programhoz csatlakozott a Magyar
Kerékpárosklub is, így aki addig félt a forgalomban tekerni, az az önkénteseik segítségével megtanulhatta, mire kell figyelni.
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Irány a Piac! Kiállítás az Erzsébet téri Gödör-ben - 2010. máj. 7.-18.
Gasztrokulturális-politikai-összművészeti megmozdulás a Gödörben: a Kincsünk a Piac és a Védegylet közös kiállítása piacokról,
kistermelőkről, tájfajtákról, élelmiszerekről és hatalomról. A Védegylet és a KAP-HT felhívására jelentkezett képzőművészek arra kérdeztek
rá, miért, mit és hogyan vásárolunk piacon, őstermelőktől, és mit kezdünk az alapanyagokkal. A kiállításon fotók és videók mutatták be a
piacokat, a látogatók betekinthettek az eddigi munkánk dokumentumaiba is. Esténként piac-értő művészekkel közös főzés-ételkészítés is
várta a közönséget. A kiállítás bontásakor a látogatók elvihették az installáció részét képező fűszernövényeket és tájfajta paradicsomokat saját termesztés és továbbszaporítás céljából. A „Szeretem a Piacot!“ és a „Kitüntetést az Őstermelőknek“ kitűzők villámgyorsan elfogytak.
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A művészek munkáiból kiderült: a piacok meghatározó pontjai egy élhető városnak. A piac köztérként nemcsak a bevásárlás, hanem
rendhagyó társas élmények helyszíne, sőt a piac rendszeres látogatása sokak számára családi-baráti program is. Akár a mozik, a parkok
vagy a plázák esetében, a piacok felújításán is pontosan látható, mennyire sok múlik a körültekintő várostervezőkön, hogy a piacokat a
városi kultúra éltető elemeként teremtsék újjá. A kiállítással sikerült egy olyan közönséget elérnünk, akik bővítik a piacra járók rétegét.

Piacos gyereknap a Hunyadi téren - 2010. jún. 26.
Piacra járni jó! – Szerettük volna, hogy a gyerekek is így gondolják ezentúl. Jól sikerült a program, sokan eljöttek. A gyerekek
kóstolgattak: gyümölcsöket, zöldségeket és házi lekváros kenyereket. A Bilimbó csoporttal ubimobilt és répamanót készítettek.
Bábozás is volt, a “Terka a piacon” című gyerekkönyv témáira: Terka a piacon, illetve a piac mögött, sok lelkes gyerek szeme láttára
megmentette a Zsonglőr Borsókat Bravissimo
Brokkoli, Krumpli mama, Kotnyeles Kelbimbó
és a többiek segítségével.
A Terka-könyvek kiadója könyveket árult. Miki
bohóc lufit hajtogatott a gyerekek nagy örömére,
és mi is fellufiztuk a környéket.
A kispiac óriási sikert aratott, a gyerekek nagyon
szerettek piacosat játszani, egyik aktivistánk
varrt nekik kis kötényeket, abban árultak, roppant aranyosak voltak.
Fotók: Varga Zsuzsanna

Permakultúrás látogatások - 2010. szeptember
Szeretnénk megismertetni a Hunyadi téri gazdákkal a permakultúrás termesztést, mert az vegyszermentes, a környezet adottságait maximálisan kihasználja, de nem károsítja, és a megtermelt élelmiszer egészséges. A gazdák ihletése
mellett a vásárlóknak is szerettünk volna lehetőséget adni a táplálékukkal
kapcsolatos ismereteik elmélyítésére abban a reményben, hogy ezentúl ők is
bekapcsolódnak a piacvédő és a termelőkkel elkezdett munkánkba a Hunyadin. Ezért látogatásokat szerveztünk egy permakultúrás gazdaságba, ahol a
termelők vegyszermentesen, a permakultúra elemeit felhasználva gazdálkodnak. Tájfajtákat is termesztenek, és fel is dolgozzák a termékeiket. Szinte
önellátóak, teljesen maguk termelik meg a szükséges élelmiszereket. A látogatás során megmutatták, hogy a biokertészkedés milyen elemeit lehet átvenni
egy gazdálkodásban, főként a vegyszermentes növényvédelemre, tápanyagutánpótlásra összpontosítva. Bemutatták tájfajta zöldségeiket és gyümölFotó: Bartha Gabó
cseiket, 3-4 féle paprikát, 17 féle burgonyát, kb. 20 féle paradicsomot, stb.
Megmutattak érdekes, elfelejtett zöldségeket, mint a tarlórépa, fekete retek, őszi mák, őszi burgonya, illetve kevésbé ismert fajtákat. Tippeket adtak zöldségek és gyümölcsök tárolására, tartósítására, feldolgozására - gyümölcsecetek, szárítás, aszalás (pld. szárított zöldborsó).
A gazdalátogatást követően három termelő saját kertjében fogadja Baji Bélát, a hazai permakultúra ismert szakértőjét. Reméljük, hogy
néhány gazdát inspirálni tudtunk és ennek hatása továbbgyűrűzik a termelők között.

A HUNYADI TÉRI FÁK SORSA
A
fakivágási per változatlanul folyamatban van. A legközelebbi tárgyalás 2010. december 15-ére lett
kitűzve. Az Ítélőtábla a Fővárosi Bíróság végrehajtás felfüggesztéséről szóló végzését hatályon kívül helyezte, a bíróságot új eljárásra utasította. A végrehajtás – azaz a fák kivágásának – felfüggesztését változatlanul kérjük.
A kivágásra ítélt 9 fa sérülésmentesen állta a májusi, 80-100 km/óra sebességű széllel járó országos viharokat. A keresztút mentén egy magas kőris sajnos gyökerestül kifordult a felázott talajból, de szerencsére semmilyen kárt nem okozott. Ez a fa nem szerepelt az eredetileg balesetveszélyesnek nyilvánított 14 fa között, amelyeket az önkormányzat két évvel ezelőtt ki akart vágatni. A fák egészségi állapotát igazoló bizonyítási indítványunk elfogadásáról várjuk a bíróság döntését.
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
A kerületi főépítész megküldte számunkra a Terézvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat és Szabályozási Terv tervezetét véleményzésre.
Jogi és szakmai véleményünket írásban kidolgoztuk és benyújtottuk a főépítésznek. A szabályozási terv döntés-előkészítésében való részvételünkkel
Terézváros zöldfelületének, a városkép arculatának megőrzése, a Hunyadi téri fák megóvása, a térre tervezett mélygarázs megépítésének megakadályozása, a Csarnok műemlék épületének megőrzése és az őstermelői piac megtartása, bővítése és fejlesztése volt a célunk.

“Millió zsebbe száll…” - Rágalmazási per aktivistánk ellen
Verók István, Terézváros korábbi polgármestere beperelte Papp Réka Kinga előadóművészt, aktivistánkat, mert egy utcai demonstráción elénekelte, hogy “Millió, millió, millió zsebbe száll...”. Bár nevek nincsenek a “Millió rózsaszál” című örökzöld sláger
átiratában, de Verók István magára vette, szerinte ez sérti az ő becsületét. A második tárgyaláson (2010. okt. 6.) az expolgármester
és ügyvédje nem jelentek meg, emiatt az eljárást megszüntetik. Rékát a TASZ (Társaság A Szabadságjogokért) ügyvédje védte.

TERVEINK
• A szakmai és a jogi ügyeket továbbra is követjük, ezekben a helyi érdekeket képviseljük. A Hunyadi tér, a csarnok
és piac ügyét kiemelt figyelemmel kísérjük
• A piac népszerűsítésére a jövőben is szervezünk programokat
• Tájékoztatjuk a fejleményekről az itt élőket és a piacra járókat hírleveleinken, weboldalunkon, szórólapokon, plakátokon és e-mailes levelezőlistánkon keresztül

HOGYAN SEGÍTHET ÖN?
Ha szeretne résztvenni az általunk szervezett eseményeken, értesülni híreinkről, akcióinkról, küldjön egy e-mailt a
hunyaditer@gmail.com címre és feltesszük lakossági levelezőlistánkra.
Kövesse weboldalunkat: www.lmv.hu/hunyadi

A képeken olyan piaci “újdonságok” láthatók, amelyeket az általunk osztott magokból neveltek a termelők.

Fotók: Bartha Gabó

Hokkaido tök

Római saláta

Sarkantyúka

A Kincsünk a Piac - Hunyadi tér működését az Ökotárs Alapítvány és a Norvég Civil Alap támogatja a Szindikátus
– Összefogás a Városért Közhasznú Egyesület közreműködésével.

Együttműködő partnereink: Védegylet, Levegő Munkacsoport, Nagymező Utcaiak Érdekvédelmi Egyesülete, Treehugger Dan
Kávézó és Könyvesbolt, Magyar Kerékpárosklub

