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Miért harcolunk a Hunyadi téri piacért? 
 
 
Augusztus végén újra hangos volt a sajtó a gyümölcstermelők tüntetéseitől. Kifogásolták, 
hogy a jó termés nemhogy nyereséget nem hoz nekik, hanem inkább a tavalyi rossz időjárás 
miatt elszenvedett veszteségeiket növeli. Pedig az idén kiugróan jó termést lehetne betaka-
rítani szinte minden terményből. Mégis, az alma például még az önköltséget sem hozza be: 
15, jobb esetben 18 forintért veszik át kilóját, miközben a gazdák 30 forintot szeretnének. 
Az agrárminisztérium képviselője mondja is, hogy a lengyel és a tengeren túli termelők sok-
kal kisebb költségekkel dolgoznak. (A Levegő Munkacsoport is a bérterhek radikális csökken-
tését szorgalmazza 1992 óta.)  
A Keletinél egy szupermarketben banánon, narancson, citromon és olasz szőlőn kívül csak 
sápadt piros jonagored (?) almát árultak, kilónként 469 forintért. Néhány utcával arrébb, 
még mindig a VII. kerületben a maszek zöldségesnél 299 és 399 forint volt az alma, nagy-
ságtól függően. Nem messze egy másik kereskedőlánc boltjában I. osztályúnak minősített, 
zöld, kissé rohadt almát kínáltak 149 forintért, valamint rózsaszínű, ugyancsak barnás-
ütésfoltos almát 249 forintért.  
Ha nem cselekszünk, a hazai, ízletes fajtákat teljes egészében kiszorítják a „szupermarket 
fajták”. Ez egy olyan sajátos gyümölcsfajta, amely megfelelő vegyszeres kezelés mellett bő-
ségesen terem, jól néz ki, nagyméretű, tartós, akár hónapokig rothadás nélkül tárolható. Mi 
hát vele a baj? Csak annyi, hogy aki ismeri a mi tájainkhoz, talajunkhoz, éghajlatunkhoz al-
kalmazkodó, esetleg évszázadok alatt nemesített fajtáinkat, az néhány próbálkozás után in-
kább a vitamintablettákat választja. Azzal legalább a csalódást megspórolhatja magának.  
Nem a vásárlók, nem a fogyasztók érdeke, hogy vitamin nélküli, agyonpermetezett, ízetlen, 
olcsó árut vegyenek. Nem a vásárlók, nem a fogyasztók, és nem az eladók, termelők érde-
ke, ha a Hunyadi téri csarnok és a piac helyett bevásárolóközpont és parkoló épülne. Ám ha 
megújulna, és továbbra is olcsó bérleti díjak mellett a régió zöldség- és gyümölcstermelését 
segítené értékesíteni, azzal mindenki jól járna, kivéve a ma még erősebb, az építést támo-
gató lobbicsoportot.   
 
Budapest, 2008. augusztus 31. 
 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 
 
A Hunyadi tériek petíciója a következő oldalon olvasható. 
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Budapest Főváros VI. Kerületi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 
1067 Budapest 
Eötvös u. 3.  
 
Tárgy: Hunyadi tér - lakossági petíció  
2008. augusztus-szeptember 
 
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 
Kérjük, hogy képviselje az önt 2006-ban is megválasztó kerületi lakosok többségének állás-
pontját a Hunyadi tér átalakításával, felújításával kapcsolatos ülések, viták, döntések, vala-
mint minden egyéb, a kerületi képviselők hatáskörébe tartozó eljárás során!  
Az alábbiakban kinyilvánítjuk, hogy a tér sorsával kapcsolatos önkormányzati tervek közül 
melyeket támogatjuk és melyeket nem. 
 
1. Egyetértünk  
• a Hunyadi téri csarnok külső és belső felújításának szándékával,  
• az épület vásárcsarnok funkciójának megőrzésével, 
• a szabadtéri őstermelői piac megtartásával, fejlesztésével.  
2. Támogatjuk,  
hogy a csarnok felújításának költségét töbségében saját forrásokból (pl. megfelelő ingatlan-
vagyongazdálkodás), hitelekből és pályázatokból gazdálkodja ki a kerület, hogy megtarthas-
sa az üzemeltetés/működtetés folyamatos ellenőrzését és a bérletekből származó bevételek 
felhasználásának lehetőségét. 
3. Egyetértünk a Hunyadi tér felújításának szándékával úgy, hogy  
• ne vágjanak ki fákat,  
• a meglévő zöldfelületet tartsák meg, 
• a tér jelenlegi kiterjedésben parkosítsanak a felszínen. 
4. Tiltakozunk az ellen, hogy a Hunyadi tér egy része és a környező utcák alatt mélyga-
rázs létesüljön. 
  
Az Ön választókörzetében élő terézvárosi lakosként, illetve a piacot, a csarnokot és a teret 
használó környékbeli lakosként a mellékelt listán aláírásommal jelzem, hogy a fenti állítások 
mindegyikével egyetértek, és azok megvalósítását valamint a korábbi tárgyi testületi dönté-
sek fentieknek megfelelő módosítását várom az engem képviselő testületi tagtól.  
 
Név, lakcím, aláírás a mellékelt lista szerint. 
  
Budapest, 2008. augusztus - szeptember 

 
 


