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Ké pviselő.testĺilet e számár a

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmény

A 329l2\|2.(x.04.) száműhatźrozatában a Képviselő.testület dóntött anól, hogy pźĺ|yźaatot

nyujt be Budapest.Józsefuaľos Magdolna Negyed Program III (MNP III) címmel a KMOP-
s,I.|lB-tz projekt keretein bęltil. ApáIyazat2012. október 10-én benyújtásra került a Pro
Regio Nonprofit Kft. részéľe. Az Akcióterületi Terv ľészeként a Tęleki tér megújíüísa is
szerepelt apá|yźzati đokumentacióban, aTájépítészeti Koncepció pedig ľészletesen tźtrgya|ta

a térrel kapcsolatos elképzeléseket, többek között az itt elhelyezenđó szob.oľegyĹittest, mely
gróf Teleki Lźsz|ő életéf és a tér műItját ismeľtetné meg az emberek. Az onkormányzat 3,8

milliard forintnyi támogatast nyert az MNP III pľojekt megvalósítźsźra, így elindult az egyes
programelemek kapcsaĺl a kiviteli teľvek elkészítése, valamint a pétlyźzatban éľintett

tźr sashźaak Észéľ o| a kivitelezé s i s.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgĺĺľmester, Balogh István

Szilveszter képviselő, Kaiser József képviselő

A képviselő-testĺileti tilés időpontj a:20|3.július 17. . sz. napiľend

Tárry: Javaslat az MNP III projekt keretében emlékhelyre vonatkoző páIytnatkjirására

A napirendet ĺyíWzárt ülésen kell tĺírgyalni, a döntés elfogadásához egyszeťu/minősített
szav azaĹtobb ség sztiksé ges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryí Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźn ozatt j av as|at a bizottság' számát a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a
meglźtrgyalLásá.Í..
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II. A beterjesztés indokolása

A Teleki tér tájtervezésének folyamata is elérkezett abba a fázisba, amikor mát a tér
strukturája nem változik, így a szoboregyĹittes tervezése is megkezđődhet.

Tekintettęl az MNP III projekt során vállalt tervszállítási hataridőkľe, szĹikséges a
képzőmuvészeti tervezés mielőbbi ęlindítása, hogy amennyiben szĹikséges, akkor a 20|3.
októberi kiviteli tew szźi|itźlsi hataridőig a tájtervezo az esetleges módosításokat még át tudja
a Teleki téľ tervein vezetni.

Mivel a szoboregyüttes egyszelTe kell, hogy tiik'rozze a hagyományos értékĺendet a mai
kĺiľnyezetben, két külĺĺnbĺjző témában de mégis egy helyen, cé|szeru nyilvĺĺnos, de titkos
páIyazat keretében kiválasztani azt a művészt, aki a legmegfelelőbb alkotást tudja ide
elkészíteni.

ilI. Tényállás

2013. július 2-an Santha Péterné alpolgáľmester, Maľtsa Piroska képzőmuvész-tanácsadó,
Feľnezelyi Geľgely DLA fióépítész,Szi|ágyi András a Budapest Ga|éria,szakértóje,Matzonné
Gergó Gertrud a Budapest Galéria munkatarsa, Tihanyi Dominika azUjfuźny Tájépítész Kft
terłezóje (a Teleki tér kozbeszerzési eljrĺráson nyeľtes tájépítész tervezóje) részvételével a
képzőmúvészetipá|yázati kiírás előzetes egyeztetése megt<!ľtént. Véleményét Alfř'ldi György
DLA a Rév8 Zľt mint pľojektmenedzser és Debľeczeni-Droppan Béla a Magyaľ Nęmzeti
Múzeum szakértője mint gróf Teleki Lász|ő szobta felállítĺsĺának egyik kezdeményezoje
külön ismeľtette aFőépítészi lrodával. Az elóteqesztés mellékletét képezó pá|yénatikĹirás az
említettek véleményének fi gyelembe vételével készĹilt.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

A Képviselő-testület dtintése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20||. évi
CL)o(xx. törvény 41. $ (3) bekezdésén és a42. $ 8. pontjan alapul.

v. Diintés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

A Képviselő-testület arľól dĺint, hogy a szoboregyüttes komplexitasából adódóan nyílt
pźůyźzatot íľ ki a legmegfelelőbb alkotas kiválasztĺĺsa érdekében, és egyben dĺint a pályźuati
kiíľás részletes taľtalmáról is. A Képviselő-testület dönt a pźt|yazat Bírá1ó Bizottságanak
összetételéről, a tagok kozé céIszeru az e|őkészítésben résztvevó szakértőket is felkémi.

Az alkotás a Fővaľos egyik közteľületén fog állni (ftiggetlenül attól, hogy a Józsefüĺírosi
onkormĺínyzattu|ajđonában van a tér és az a|kotźs is), a BTM- Budapest Galériának zsíinzsljLe

kell a múveket, melynek eljráľási díja van. A Budapest Galéria 3120|0, számt főigazgatói
utasítása a|apján 10:25 db pĺlyamu birźiatÁnak đíjazása 15 e Ft + łr.,ł. / fő, minimum 2

szakéľtővel számolni ketl, a vĺágyar Nemzeti Múzeum dijazasahasonló. Így bruttó 75 e Ft
elkĹilönítése javasolt eITe a célra, melynek fedezete a Főépítészi lroda I|703 cím dologi
eLőirźnyzatanak keretéből a hatósági eljárási díjak soron biztosított. Annak érdekében, hogy
az MNP III projekt keretében vállalt hataridők tarthatóak legyenek, célszeľÍĺ a Bírźl|ő

Bizottságba meghívni a Galéria munkataľsait, hogy ne kelljen még egy e|jźlrást ezze|

kapcsolatban lefolytatni.
A Bíráló Bizottság javaslata a|apjan apźiyázat nyertesét a Képviselő-testiilet nevezi meg.

vI. A dtintés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés célja, hogy egy a nyilvános és titkos pá|yźrati eljĺíľás során a kiíľásban szereplő
ĺisszetętt szempontoknak legmegfelelőbb alkotas valósulhasson meg az MNP III projekt



keretein beliil megujuló Teleki téren, mellyel az onkormĺĺnyzat pályázatban vá||a|t

kötelezettségének tesz eleget.

A20|3. évi költségvetés Magdolna negyed projekt ||604 cím kiadási e|őirźnyzat felújítások
,,Teleki Lász|ő tér I. l a Népszínházutca és Fiumei út közĺitti zĺĺldterulet ľehabilitációjď' soron
rendelkezésľe áll a fedezęt a szoboregytittes megvalósítźsźtra, 15.500 e Ft összegben. Az
elkésziilt alkotás fenntaľtási kĺiltsége a győńes pályamunka ismęretében lesz kalkulálható. A
Budapest Galéria és a Magyar Nemzeti Mlizeum szakértőinek díjazźsźnak fedezete az
Önkoľmanyzat dologi kiadási e|őirźnyzatźnak I|703 cím hatósági eljĺĺrási díjak soron
biĺosított.

Kéľemazalábbíhatźtrozatí javaslatelfogadását.

Hatńrozati javaslat

A Képviselő-testület úgy diint' hory

1. az MNP III pľojekt keretébęn megujuló Teleki téren elhelyezendő szoboľegyĹittes
megvalósulásĺĺra ny i|t páIy źuatot ír ki.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: 20|3.július 1 7.

2. ahatátozat 1. pontja a|apjanelfogadja az előterjesztés mellék|etétképező pálryźnati kiírást,
és felkéń a polgármesteľt a pźiyźu;ati kiírás a|áírásálra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.jrilius 1 9.

3. a) a pá|yźzat Bíráló Bizottságába szak'nai szervezetként a BTM - Budapest Ga|ériát' a
Magyar Nemzęti Múzeumot es az Újirĺny Tájépítész Kft-t. Az Önkoľmtnyzat ńszérő|
tagként kijelöli dijazás nélkül

dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľt,
Sĺíntha Pétemé alpolgĺĺrmesteľt,
Fernezelyi Gergely DLA főépítészt'
Alföldi György DLA, pľojektmenedzseľt.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3.július l 7.

b) felkéri a Polgáľmestert, hogy a BTM _ Budapest Galériától a pályaművek szakmai
éľtékelését rendelj e meg.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: pályamtĺvek beéľkezését követően

a BTM _ Budapest Galéľia szakmai díjazźsétra bruttó..50 e Ft-ot, a Magyaľ Nemzeti
Múzeum szakmai díjazásźĺabruttó 25 eFt-otbiztosít az onkoľmźnyzati kiadás |1703 cim
dologie|óirźtĺyzatĺĺnakkeretébőlahatóságieljárásoke|őiĺźnyzatán.

Felelős: polgáľmester
HaĹíľidő: 20|3.július 1 7.

a nyertes pźiyamlnől a Bíráló Bizottság javaslata a|apjána Képviselő-testiilet dönt.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2013. szeptemberi havi első rendes ülése

4.

5.



Á^v,Ą {//ĺ/
dľ. Kocsĺs l'{Lálé j,v . Egíy a.ttĺla

polgáľmesteľ alpolgármester

+ dtintés végľehajtá.sát végző
Ugyósztály' Pénzüryi Uryosztály

Budapest, 20|3.július 08.

Törvényességi ellenorzés:
Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

/.,frbł-0V //V
Dľ. Mészaŕ Eľika

aljegyző

2Ü13 JĹ|.' Ü B"

szervezeti erység: Váľosfejlesztési és F.őépítészi

Kaiser Jĺózsef



1.sz. melléklet

Pá.Jyázati kiírás
Buđapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáľos Önkormźnyzata a BTM Budapest Galéľia
szakmai közremfü ödésével

képzőmíivészetĺ pá|yázatot íľ ki
Józsefuarosban a Teleki LászIő téren létesítendő gróf Teleki Lasz|ő éIetét és a tér t<iľténetét
bemutató emlékhely kialakításĺíra.

A páLyázőknak létre kell hozni két, egymástól térben, színben vagy anyaghaszná|atbarl
elkülcinülő emlékhelyet. Összhangot kell teremteni a klasszikus éľtélaendet képviselő, a
politikus, államféďl, diplomata, író, gróf Teleki Lźsz|ő életét bemutató szobor, illetve mai
környezet kĺjzött, valamint meg kelljeleníteni a tér töľténetének legjellemzőbb momentumait.

A pá|yázat jellege: országos, nyilvános, egyfoľdulós, titkos.

Páiyázati útmutatás:

A pźiyazat kiíľoja a pá|yanu anyagźlra, kialakításaľa vonatkozó kikötéSt nem tesz, de elvárja,
hogy a mii a széles közĺinség szźlmátra éľtelmezhető módon a hagyomlínyos értékeket mai
környezetben, a térhez illeszkedően jelenítse meg. A páIyźző legyen tekintettel a köztén
igénybevételľe, tĺirekedjen a maradandó, ,,vandál- és lopásbiztos'' megoldásra, valamint arra,
hogy a mri karbantartása könnyen megoldható, üzemeltetési ktiltsége alacsony legyen.

A kiíró lehetőséget bizosít helyszíni szemléľe és a téľ tájtewezőjével való konzultációra a
helyszínen 20|3.jú1ius 29-én l0 órakoľ, a felmerĹilő kérdéseket 20|3. augusztus l. |2 őráig
írásban kell eljuttatni a Főépítészi Irodára, A vźiaszokat ĺjsszesítve, szintén íľásban kapjak
meg a pálryźzők.

A pá|yźnattal kapcsolatos további információ Ivanyi Gytingyvéľtől, a Főépítészi Iľoda
vezetőjétő| kérhető a 06l|145-92-279 telefonon, vagy az ivanyiey@iozsefuaľos.hu e-mail
címen.

A pá|y źnat mel l ékletei :
1. szĺĺmú melléklet: Teleki Lász|ő gľóf (l8l l-l86l) é|etiltjanak fontosabb eseményei,

fordulatai
2. szźműmelléklet: A Teleki tér tĺiľténete
3. szźtmímelléklet: atér tervezőjének munkaközi teľvei.

A pá|yázati felhívás olvasható: Józsefuĺĺľos wwwjozsefuaľos.hu, a Magyar Képző-és
Iparmiivészek Szövetsége www.mkisz.hu, aMagyar Alkotóművészek országos Egyesiilete
www.alkotok.hu, a Magyar Képzőművészetí Egyetem www.mke.hu, Moholy Nagy
Mtĺvészeti Egyetem www.mome.hu, a Magyar Miĺvészeti Akadémia www.mma.hu
honlapjĺĺn.

A pá|y ánat tarta|mi követelm ényei, benyúj ta n d ó m u n ka ľészek:
1. az a|kotás 1: l0 léptékű modellje, tetszőleges anyagból,
2. láwiínyterv,
3. az a|kotźs és körnvezetének terve.

4. műleírás,

5. részletes kĺiltségvetés
6. ľefeľenciák bemutatasa



A2-6. pontban felsoroltak CD-n (.pdĐ és papír foľmátumban is.

A páIyázat titkos jellegéből adódóan a beadott dokumentáción sehol nem jelenhet meg az
alkotó azonosítasara alkalmas infoľmáció (pl.: név, eléľhetőség stb.). Az azonosító
adatokat külön borítékba kellelhelyezn:. Apályamúvek a beadaskor sorszĺímot kapnak.

A míĺ |étrehozálsáľa ľendelkezésľe álIó összeg:

Bruttó 15.500.000,- Ft (tizenötmillió-titszázezer forint), amely tarta|mazza a miĺ tervezésének
és kivitelezésének teljes kĺlltségét akihelyezés anyag- és munkadíjáva| együtt.

A'pá.Jyázat beadásÍ hatáľideje és helye:

2013. szeptembe r 2. (hétfő) 1 2.00. 1 5.00 közfitt.
Józsefuarosi onkormanyzat P o|gttmesteri Hivatal
Vaľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
Főépítészi Iroda
Budapest VIII. Baross utca 63-67.III. emelet 306.

A bíľátó bizottság tagi ai :

o eln<ĺk: dľ Kocsis Máté polgármester

o Sántha Péteľné alpolgáľmester
o Feľnezelyi Geľgely DLA kerületi főépítész
o Alfijldi György DLA projektmenedzser

. a Magyar Nemzeti Múzeum szakéľtője

. a Budapest Galéria két szakértője

. azÚjĺrany Kft. képviselője, atér tźtjtervezoje

A pályamĺĺvek díjazásaz

A nyeľtes pályamú alkotója lehetőséget kap a pályamű megvalósítasĺára, vele az
onkoľmĺĺnyzat szerződést kdt. A nem nyeľtes pályamúvek alkotói díjazásban nęm
részesülnek. A pályaműveket az Önkormanyzat az eredményhirdetést követően egy hónapig
órzi meg aFőépítészi lľodán, melyek ügyfélfogadasi időben onnan elvihetők.

A nyeľtes pályamű alkotója köteles együttmfüödni a Teleki tér tájtervezőjéve!, az viirany
Kfr-vel, iltetve akivíte|ezés soľán akozbeszerzési e|jźtrźtsban kiválasztott kivitelezővel.

A kiíľásnak nem megfelelő, illetve a hatźtrtdő utĺĺn érkezett pályamúvek nem keľĹilnek
elbíľálásra.

A pá|yaművek elbíľálásao eľedményhiľdetés:

A bíráló bizottság legkésőbb 20|3. szeptember l 5-éig elbirálja a pźiyźľ;atot, abfuáIő bizottság
aján|ása a\apjźn a nyeľtes pályaműről Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaĺosi
Önkormanyzat Képviselő-testiilete dĺint első szeptemberi rendes Ĺilésén.

Budapest, zDl3.július 17.

dr. Kocsis Máté
polgármester



A ptiy azati kiírás I . szźlmű melléklete

Telekĺ LászILó gľóf (1811-1861) életútjának fontosabb eseményei, foľdulatai

Politikus, államferÍi, diplomata, író

- Pesten született 1811. februáľ 11-én

- a Kálvin téľi reformáfus templomban keresztelték

- a Reformkor és az Abszolutizmus koľának vezetó ellenzéki magyar politikusai kozétartozik
(Batthyĺĺny, Kossuth, Defü, E<itvös harcostársa)

- eszméi: nemzeti liberális politikus, 1848-ban a koľmány ellenzéke (ugyaĺazt akarja, csak
gyorsabban)

- Ausztľiával szemben a nemzetiségekkel kötne sztivetséget, bizonyos autonómiát adva nekik

. A Batthyany-koľmźny pźnzsi követe lesz 1848 augusztusátő| . a nyugati diplomácia
vezetőjeként műkcidik, a fiiggetlen Magyaľország elismeľtetéséért ktizd a szabadságharc
leveréséig

- 1849 utĺĺn is Nyugaton marad (ĺĺvollétében halálľa ítélik) és az Emigráciő egyik
meghatźtr ozó politikus a |esz

l859-ben, a magyar emigĺáció háľomtagú vezetó testületének, a Magyar Nemzeti
Igazgatősźęnak egyik tagia (Kossuth és Klapka mellett)

. l86l-es hazat&ése (valójában ,,hazarab|źlsď') utan is kĺivetkezetesen kitart elvei, az 1848-
49-es törvények, vívmányok mellett

- az |86|.es országgyúlésen többségben lévő HataľozatiPźtrtvezéte, Defü Ferenc ellenfele

- Ferenc Józsefet nem ismeri el törvényes magyaľ uralkodónak (a magyaľ alkotmiányosság

szerint nem is az), ezért követeléseit (a tĺiľvényjavaslatokat) nem hajlandó felirati foľmában,
szentesítésľe az uralko dőhoz felktildeni

- bfu saját pźfija mögötte áll, annak vezetése, Teleki a|vezétei hajlanak a Deĺĺkkal való
egyezségre és eľről próbálják meggyőzlĺ őt élete utolsó napjaiban, óráiban

. Teleki végtil, mivelelveit nem akaĺja feladni (a döntő parlamenti ülés előtti éjszakźn, miutĺín
maľ megfoga|mazta másnapi beszédét) öngyilkosságot követ el

- irő: Keglencz c. drámájźt (1841) az irodalomtöľténet a Bank bánnal és az Embeľ
tagédíź$ával együtt említi. Színpadon sikertelen (,,Rangot kapott, tapsot soha.'' Illyés). |963-
ban Illyés źido|gozza, majd Kĺilönc címmel maga is dľámát ír a tľagikus sorsú politikusról

- a Magyaľ Tudomlínyos Akadémíataga

- Liszt Ferenc Telekiről is megemlékezett a Mag,lar Történelmi Arckepek c. soľozataban.
(Zenekľitikusok szerint: zeneileg kitÍĺnő és megrźľ;ő daľab.)

- kötődése a keľülethez: az |86|-es országgyíilés, amelynekvezéregyénisége volt, a Magyar
Nemzeti Múzeum díszteľmében tilésezett. A Muzeum éptiletéből kísérték utolsó tltjára ,,a
ĺemzęt nagy ha|ottjźi,,



Az Orszźryos Széchényi Könyvtár Kézirattźtra ónz egy levelet, amelyet Teleki Józsefuaros
polgaĺaiho z cimzett, 1 86 1. március 1 8-án:

,, Tisztelt P olgórtár s ak!

Szives meghívásukat a, holnap József napján ądąndó testvériségi lakomárą kĺjszönettel
vettem, ,s igen megtisztelve érzem magamat általa, Szebb nevet társalgási Ószve jövetelnek
nem adhatni, mint önök tevék. Semmire sincs honunknak ínkúbb szíiksége mint
testvéríségre; hiszen a, testvéľiség egletértést, frigłet, erőt jelent. Azonkil,ül naglon
óhajtottam volna azt a, böcsős szivélyes társaságot, józsefvárosi tisztek Polgártársaimét,
élvezni. _ Lehetlenség gátol e, óhajtásom teljesítésében; Íĺ;latte sajnálom! Már huzamosb
időtől fogva el vagłok igérkene József napjára, rokonimhoz falura, Arra hérem tisztelt
honfitarsaimat ległenek a' pesti József külvárosi kĺjzÓnségnél őszinte köszönetem, valamint
me g nem j el enhet é s em fa l attt s aj nál at om tolmác s ai.

Haz afi úi i gaz r o ko n s z e nw e l naglr ab Ó c s ül é s s e l m ar ado k

Tisztek P olgártárs aimnak

Pest, Marczius ]9dikan 186l alázatos honfi szolgĺźja

hű polgórtársa

Teleki Lószlo',

A levél kivastagított mondatát ajánlja a Nemzeti Múzeum a szobron való felhasznáIésra.

Teleki jelleme:

Egyszeľre zárkőzott és jó taľsasági embeľ. Szenvedélyes, lobbanékony, érzékeĺy személyiség.
Koranak egyik legnagyobb pfubajhőse. Práľbajait elveiéľt, illetve saját és a magyar nép
becsületééľt vívją arihozzájĺáľul népszenĺségéhez is. ,,Római jellem'', azaz e|veihez minden
köľĺilményęk ktizött hiĺ politikus, aki meggyőzóđésétnagyszenĺ szónokként képviseli. Tanult,
nagy miiveltségrĺ, európai kitekintéssel ľendelke zo magyar aľisztokľata.

(Ajónlott irodalom: Csorba Lász|ő: Teleki Lász|ó. Bp., 1998. (Maryar Szabadelvĺiek sorozat)
Illyés Gyula: Különc. |963 (bevezető tanulmány+Kegyenc. bevezeto tanulmány)
Teleki László , az országgyíilés halottja' Bp., 20l l (Magyar Nemzeti Múzeum,
kiállítási kata|ógus)
Szabad Gyöľgy: Miért halt meg Teleki Lász|ćl? Bp.' 1985.)



A pá|y azati kiírás 2. szźtmí melléklete

A Teleki tér tiirténete

A tér az 1800-as évek elején ott alakult ki, ahol a Népszínház utca eléri a Fiumei úti temetőt.

A 19. szźzad eleje óta múkt'dik rujta a piac; a ľeformkorban Lóvásaľkéĺt, vagy Lópiacként
volt ismert, a század második felében Széna térnek, majd Marhapiacnak, Baromvásaľ térnek,
enúźn Zsibaľus téľnek hívtfü. A sokféle közszétjon forgó névnek a Közmunkatanács azza|
vetett véget, hogy 1879-ben hivatalosan elnevezték Teleki Lász|ő témek. Azőta Teleki a
Teleki, bar még ez a ĺév is változott: 1941-ben Gróf Teleki Lász|ő téľnek, majđ 1946.barl
ismét Teleki Lász|ő témek kereszelték el.

A magyaľ, német és szlovfü ajkú ipaľosok mellett a pesti zsidóság jelentős (bar szegényebb)
tésze, és sok gazdagmuzsikus cigĺány család is a vĺáros e részén talált otthonľa. A t&hźnaínak
többsége a szźzađfordulótól az e\ső világháboruig taľtó időszakban épĹilt fel. Az egykori
változatosságnak, gazdag életnek ma maľ csak halvány nyomai fedezhetők fel a
homlokzatokon. A lakosságcsere egyértelműen negatív iranyu vo|t az elmúlt évtizedekben: a
tehetősebbek elmenekültek, a lakosság egyre inkább eltiregedett, a kĺiľnyéken eluralkodott a
szegénység'

A tér legfontosabb kultúľtöľténeti emléke az egyetlenként megmaradt kis ortodox zsinagőga, a
22. széĺm a|att. Az imahźzat a gaIíciai, ma Ukľajnáůloz tartozó Chortkovból elszíľmazott
zsidók alapítottfü a}O-as években. A Monaľchia központjába, apezsgő Budapestre sokfelől
érkező zsidó bevándorlók az akkor még ócskapiacként működő Telekin ruhríkat és egyebeket
áľultak. Mivel ľagaszkodtak a régi falubeli ľabbijaikhoz, számos kis imaházat nyitottak a
kömyéken - a csúcson húsznál is több iizemelt.

A téľ mindig a környék szíve volt. A Teleki téľ piaca hihetetlen árukinźiatźttől', és az itt
megforduló, igencsak vegyes népességről vált ismeľtté. Az ócskapiac 1950-ig műkĺidött itt,
akkor költiiztették źfiazEcsenútra. A Teleki tér azőtafőleg élelmiszerpiacként mfüödik.
A hatvanas években még egy kis ''sajtszagú'' mozi is iizemelt a téľen. A helyén 1995-ben

bútorbolt nyílt, a ftĺldszinten és a pincében.
Sajátos vevői, eladói és áľukészlete ellenére a Teleki mégsem vźit országos hínĺ piaccá. Báĺ
mindig is kiesett a turisták látóköréből, a helynek hangulata, saját világa van. Itt forgattźk. az
Eldorádó c. film szinte egészét 1988.ban. A rcndezó, Bereményi Géza At|antisznak hivta a
teret . a filmbe saját élettörténetét is beleszőtte. Ide is sziiletett, nagysziilei is itt éltek, itt
piacoztak.Itt lakott Mandy Iván is, aki több novellájában is megöľcikítette az árusok terének
életét.



A páIyźzati kiíľás 3 . szźlmű melléklete

łz ÚjirĺnyTáfiépítész Kft. munkakiĺzi teľveĺ a Teleki tér megújításáľa vonatkozĺían

Tĺirténeti reflexió:
Az 1805-ben kialakult vĺísárteret l873-tól már Teleki Lźsz|ó térként említik. Ez az időszak a

tér egyik fenykoraként is említhętő, hasonlóan Magyaroľszág i.orténetéhez. A vásfutér
továbbľa is a kĺimyók színcs kĺizpontja, ahol jellemzően a viíros és vidék találkozott: baľomfi.
és maľhavasaľ, bútorpiac jellemzi. Bar azt nem tudhatjuk, hogy miért éppen Telekire esett a
névváIasztźls, azt tlldhatjuk, hogy ahogyan a korra is jellemző volt, úgy Teleki Lász|ő
kaľakteľére és munkasságźraís az a nyitottság, befogadĺás és tolerancią mely alapvetően tette

lęhetővé Magyarország szerte, és így a Teleki tér kĺimyékén is a tarsadalmi értelemben vett
sokszíniĺség kialakulĺĺsát. És ebbęn a Jőzsefvátos e területe ebben a korban élenjríró volt,
csakúgy, ahogy Európan belül Magyarország is. Baľ a Teleki tér további tciľténete valóban
sötét és leginkább szomorú (pl. tolonchźu, gettóIázadás, és leginkább a szegénység fió
jellemzője: ócskapiac, ) mégis az 1950-es évektől a térség újabb felívelése tapaszta|batő,
hiszen ekkor csinos díszpark és jźiszőtér taľkította a mai teľülettinket, míg a piac mai helyéľe
költözött és remek élelmiszeľáruval (elsősorban hús, zöldség, savanyriság, és tészta) állt elő.

A váľos és a vidék újra találkozott. A gondoskodás, mely a teľület fo jellemzőjeként említhető
azonbaĺ a .80-as évekre alábbhagyott és maľa az azőta tartó elhagyatottság jel|emzi. egy páł;,

arégí koľt idéző téri elemmel, mint például a ping-pongaszta|.
osszességében elmondható, hogy a Teleki tér mindig is a környék szíve volt, nem csak a jó
időkben, hanem a rosszabbakban is, hiszen midig is a jó reményében fordultak meg itt a
kömyékbeliek. Ez vo|tazasziv,me|y az életet pumpálta, mely azonbarlmźlratejesen leállt.
Ez az a tér, melyet most újjáélesztĹink és mely egy teútpiźts folyamatnak köszönhetően a

Józsefuĺĺros zöld szíveként ismét mfüödésbe lendül, ahol a varos és a vidék megtermékenyíto
ta|á|kozása új ľa létrej ön !

A Teleki téľi köztisségi paľk koncepciója:
E célt szem előtt taľtlła hoztuk Létrę azt a koncepciót, miszerint egy olyan tenĺpiás keľtet
szeretnénk megvalósítarri, mely reagá| a múlt pozĺtiv eredményeke.Ez gondolati síkon abban

mutatkozik meg, hogy a teret alapvetően egy egyedi, csak a tertiletre jellemző kialakítasú
paľkként képzeljtik eI, amely a nyitottságothordozzamagén; befogadó, toleľĺĺns és sokszínÍĺ,
ahol a park fo jeI|emzojévé ismét a gondoskodás válik. A gyakorlatbaÍI ez azt je|entí, hogy a
külĺinféle teľek és a benne helyet kapó téri elemek mind e gondolat köré szerveződnek és

ennek megfelelően keľĹilnek kialakítasra. Továbbá azt is jelenti, hogy a kialakított terek

mindegyike kapcsolódik egy korábbi korhoz. A fórum és játszőtér a piac korźůloz, a
díszkeľtek a gondoskodás j elképeiként a hatvanas évekhez kapcsolódnak.
A vidék és vĺĺros ta|źúkozása nem pusztiĺn a közösségi piac jelenlétében látható, harlem az
építettség és természetesség vonatkozásában. A paľk a fasított viáľosi térrel, a fórummal nyit,
majd a zĺildesített rendezvénytéľ és a füvęs nappalival folýatódik. Ezt kĺjveti az olvasó és
jtŃszőkert, melyek az e|őzo térľészekhez képest valóbban kertszenĺbb kialakításúak. A
belvarostól kifele haladva az utolsó két ténész' a kutyák tere és a kamaszoké még inkább a
természetet idézi, olyan természeti keľtek, melyek egyszeríĺségtikben teszik hivogatővá a
teräletet.
Összességében a parkot olyan közösségi kertként képzeljfü el, amely egy folyamatosan élettel

teli képződmény. Az egyes kertek téri kialakítasai mind magukon horđozzźk. azt az érzetet,

hogy ez olyan alap, mely pusztán kerete a benne létľejövő tĺjľténéseknek: a téľi elemek a
programok źita| źtta|akulnak és egy pihenőfeltiletből színpad lesz.
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A paľk ennél fogva egy olyan oľganikus lényként éľtelmezendő, melynek istápolói is vannak,
akiknek köszönhetően az időről és időre képes megújulni. A gondoskodás alapfe|tétele az,

hogy legyen egy olyan törődő fé| (az istápoló), aki amagáénak érzi a parkot, és aki ápolja,
ővja azt. Jelen esetben az ápolás, óvas, gondoskodás szervezett megvalósítása érdekében
(mely a ťĺzikai vonzaton tul, abszolút taľsadalmi jellegű) alakul meg a ,,TTT'' elnevezésű
Taľsak a Teleki Téľéľt Egyesület, melynek alapítói a tervezés során kialakult csapat

résztvevői. Ez a lépés valószínűleg a kulcs momentuma a tervezési fĺázisnak. Ugyanis a
teľápiás kert ĺĺrrrrragában rrerrr tud elég erőteljes hatást kifcjtcni. Ahogy azt sajnos szĺímos
kĺizpark esetén láthatjuk a tulajdonlás érzete vajmi nehezen alakul ki az emberekben és, ahogy
külföldi példĺĺk rámutatnak a csopoľtos szerveződés az egyetlen útja annak, hogy egy kĺizpark
ne váljon a felújítás után ismét rövid időn belül elhagyatottźl,lepusztulttá. A civil szervezet
szervezi azokat a programokat például, amelyek a ktilönféle táľsadalmi ľétegek köĺi
kapcsolatteremtés lehetőségét magĺĺn hordozzál<.. kozĺis pa|źntázás, virágĹiltetések, filmvetítés,
felolvasóestek, ktizĺls piknikek, ĺinkéntes parkfelújító napok (pl. padfestés akció) szervezése.

A TTT meglétén kí\,iil a park mindennapi életének mfüödése érdekében egy
multifunkcionális, kedves parkőľ is szĹikségeltetik, aki kirakja a mobil székeket nap, mint nap
és egy ktilcsönző bódét is mfüödtet. o a park lelke, aki odaÍigyel a gyerekekre, kölcsönzi
nekik a tollast, a labđát, a fiataloknak nyugágyat, függőźąyat, míg az idősebbek szźmlźra
pedig kĺinyveket, sakk szettet. Úgy btjuk, hogy e soft elemek megléte nélkül pusztán egy
olyan paľk keletkezne, mely félig képes betĺilteni szercpét. A paľk csupiín apropó, melyet ki
kell használni, hogy nagyobb tarsadalmi haüást fejtsen ki és ez nem gaľantá|hatő a kedves
parkőr és a TTT nélkiil.

Térstruktuľa kialakítása:
Az e|őzoekben vĺĺzoltak éľtelmében a park védelme fontossá válik. A park köľbe lesz véve
egy keľítéssel. Ez nem a kirekesztés elvén a|apszik, hanem, ahogyan azt számos külftildi és

magyar közösségi park esetén is láthatjuk: az éjje|i zźtrva taľtás, kifejezetten az źi|agmegóvás
érdękében alapvető fontosságú. A kerítésen kívül járdan lehet a paľkot körbejámi. A
villamosmegálló mentén huzódó keľítés mentén hiľdetőtĺblak keľiilnek elhelyezésre. A kerítés
abejaratĺźi visszaléptetésre kerĹil, tehát a Fórum (Előszoba) a kerítésen kívÍili képződmény.
A kęrítésen belül a téľstrukturĺĺt és a létľejövő tereket alapvetően hatźtozza meg a
keresztirányú áthaladást biztosító utak rendszere. A haľomszög alakú terekben keriil
elhelyezésre soľrendben a Fórum Nappďi (ľendezvénytér' napoző), u olvasó (szoba) keľt
(nyugis pihenő), a Jźftsző (szoba) keľt és atetmészetbe ágyazott Kutyafuttató és a Kamaszok
teľĹilete, mely a kölcsönző bódé és a kerti tĺáľoló és pa|ántázóval van szoros kapcsolatban.

A térrészekről eddiei tudasunk szerint:

Fórum - Előszoba
Fás köaér: A bejĺáľat egy olyan jelképszenĺ kép, mely előre mutatja, hogy a Teleki térre

éľkeztiink. Hívogat és csábít a parkba. Itt kap helyet egy hiľdetőoszlop és köztéri óra,

valamint az a karakteres installáciő, mely egy stabil multifunkcionális elem: műkĺjdhet
piacasztalként, źlmpiac hiĺĺnyában pihenőfeltiletet képez.Ez egy logószeľĺi elem, mely esetleg

a szív tęmatikához is kapcsolódhat. A burkolaton felfestések magyarázzák. e| a park
felépítését, mint egy absztrakt térkép.

Fórum _ Nappali: A ľendezvénytéľ és napozó
A keľítésen belépve egy díszkertekkel növényesített ľendezvényteret látunk balról, a saľokban
egy fa építmény ta|áIhatő: egy térben megmozgatott dobogórendszer, áľnyékolóva|. EŁlhez a
térhez szeľvesen kapcsolódik a napozó tere egy lépcsős téren keľesztĹil, mely a színpad
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nézőtere is egyben. A napoző fennmaradő része lankás zĺild gyep. Ebben a térben kaphat
helyet a szabadtén moz| felolvasóestek, kisebb koncertek, gyeľekelőadások.

olvasó (szoba) kert: A nyugis pihenő
Az olvasókeľt a terület egyik fákkal legboľítottabb, ámyékos részén ta|źihatő.Itt egy olyan
árnyéki éveIőkkel kialakított kertet képzelĹink, ahol padok, mobil székek biĺosítják a leiilést,
ivókút és vízpettyek hívogatjfü a szomj aző ęmbereket és madaľakat. Ez egyben egy csendes,
nyugis pihenő, amely az ęm|ékezés tere és az olvasás teľe is egyben. Az édes.szomorkás
hangulat jcllcmző c tórľószrc, mint a Teleki tér történetéhez legjobban kaposolható hangulat,
ám jelen esętben inkább az elmúlás és a jövőbe tekintés szépségeirő| sző|, melyet a jelenben
éliink meg: felidézzijkamúltat miközben halljuk a gyeľekek (a jövő generáció) kacagását.

Játsző (szoba) keľt kisebbeknek (1-5 évesek)
A kicsiknek kialakított játszókert a teľület középső legvédettebb zugában található egy Íiíkkal
körbevett meseszerĺi ligetben húzódik meg. Az eľdei tisztásként érteLmezett kertben
homokozó, csúszda, rugós játékok és hinta található, mint e korcsopoľt legkedveltebb
játékszerei. A ligetben padok biztosítjfü a szĹilőknek a letelepedés lehetőségét. Taligfü.

JźÍsző (szoba) kert kisebbeknek (alsósok)
A Nagyobbaknak kialakított játszókeľt t<ibb egymással ĺlsszęfiiggő teresedésből álló tisztások
láncolata, ahol a tisztások egy történet egy-egy rész|etéhez kapcsolhatók. A térbe több ponton
éľkezhetĺink meg, tĺibb esetben lugasokoďlabirintusszerűen kiülteteÍ növényeken keresztül,
amelyek mind a ténész meseszeľÍĺségétvezetik elő. Az egész terĹiletre a kuckóság, felfedezés
élménye je|lemző. Minden térľésznek egy-egy tematikája van. 1. Dimbes-dombos teľĹilet:

ahol szabadon lehet ftilJe futkarozni, dombon kereszttil blijni, csúszdazni. 2. A fellegekben
jáľás: hálós játék 3. Torzitás keľtje: tĺikÍök jtĺtéka. 4. Lépóköves tláľsasjáték: megtalźĺ|ni az
embeľnek saját útját 5. Felelősség keľtje: A pa|ánttzó és virágok keľtje. 6. Abéuis: a kuckó:
minden út idę vezet-
A játék k<izben uzenő falak teszik érdekesebb é a játékot. És van egy olyan beton placc, ahol
báľmi felfestésre kerülhet vagy egyéb rendezvény is megtaľtható.

Kamaszok területe: Tini saľok (felsősök, gimisek)
A tini saĺok egy olyan kitilős napellenzővel ellátott teraszos rendszer, ahol a fiatalok szabadon
lóghatnak, ta|á|kozfntnak és beszélgethetnek, ľendezhetnek maguknak ĺlsszejöveteleket stb.

Kölcsĺinző bódé, keľti tĺáľoló és palźntźľ;ő
A park elhagyhatatlan része az a kerti taľoló, ahol szerszźtnokat tarolunk, valamint a
pa|ántáző és komposztźiő teru|ete. Hiszen a díszkeľteket folyamatosan ápolni kell és ezt a
TTT fogja végezru. A gyeľekkertben is tarthatőpalántaző óra és dísznövény kiültetések.

Kutyafuttató
A kutyafuttató területe akadá|yptůyaként kerül kialakításta.

Tihanyi Domĺnika DLA

tájépítész mérnök

Újirány Tájépítész Kft.

telefon: 06203721876

www.uiiranv,com
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Teleki tér baráti kor Ü!ősátor
fenntartĺísban ós ľ.1 |ábtenisz half pipe

programSzervezésb"n ...'..... i streetbaIl ............. Újrahasznosítás:

segít ...... 
.... ..... ; ping.pong aszta|

-g_- 
..o."' 

t., 
...tt !

pelenkázó .o........ kuýák ' ^' kamaszok i kö zvi|ágítás

-- 
ľryL}Ľg-.- i egyedi vi|ágítás

:

T.:.... ivókút nagyobbak j nosárlabda pa|ánk

unikum
egyszerű, ám nagyszeru

csak a Teleki térre je!|emzo terv
kevesebb=több

kucko

.. .... játszo rész imadáritató i 
.".":

... kicsik .! i áłezÄtÄrK|Us|n : játszótér.. malom
. i. !

i.. sakk a.szta| sżokqĺkút

.. -... l|a*|oKnaK .' kerítésmultifunkciós i
kedves parkőr ...

... 
kézmüves piac i zöld

I a ra '.kaláka :. piactéľ ; |ehatárolás

-a 99t\r\ gva\Ur . I !

=i. . .-. : közös hinta
| 1. l - Ł. - ,, .i nyugis piheno .......:i

Kolcsonzo i. J .' - |_ .....i hintaágy
1.- petanqLre i

nyugágy ... 
.kgzöŚśégidíszkert i , !.|AL|^ ^LA^.|i.- -"" -

petanque |abda i.. naBos piheno i - Ľ.u i| IY ĽYvL-š,
sakk szett T--.- padok 

...io '.... 
|éocsős tér ii' fiátaloknak; l - -.L! -

workshopok ,.,:*..,-1'"j piac asztatok
helytörténeti i í
ińĺotaola i ł.'programok :x',1Í, 'i i l.erítés menténnémet .. itaa....j gya|ogos SáVnem vágunk ki 

"ł.rľr*ĺ^{feles|egesen fát 5Z!, np,"*-u

futókör

ĺflÜbiĺ szekek

asztalok fa padot<

kiszáradt fákbol szobor

SZabadteri kiállítás

fedett tér eső esetén


