
Válasszatok ki egy ételt, és írjátok össze a 
hozzávalóit! Menjetek be a piacra, és nézzétek 

meg, hogy melyik hozzávalót melyik árusnál 
lehet beszerezni! 

A fentieken kívül milyen 
standokat láttatok még a piacon? 

Találtatok olyan árust, 
akire nem számítottatok?

Íróeszközök

60 perc

8-10 évesek

Tervezz! Figyeld meg!

Dolgozz csoportban!

Keresd meg!Gyűjts!

TECHNIKAI INFÓK

ÚTMUTATÓ

ITT járUNK

CSAK TESSÉK, CSAK TESSÉK!

Sétánk a Teleki téri piac bejáratától a Teleki téri 
parkon át halad. A Teleki tér zöldterületének felújítása 
2013-ban kezdődött az Újirány Csoport tájépítészeivel. 
Céljuk az volt, hogy az erősen lepusztult parkot a 
környéken lakókkal közösen újítsák meg. A 2014-ben 
átadott Teleki téri park rendezvényeknek, kulturális 
programoknak is helyet ad. A parkkal együtt nyitott 
meg az új Teleki téri piac is.

A Teleki tér a 18. századtól a mai napig piacként, 
találkozási helyként működött.  Volt itt állatvásár, 

élelmiszerpiac, de a leghíresebb a használtcikk-
piac, más néven a Tangó volt. Állítólag az árusok 
lassú, táncszerű mozgása után kapta ezt a nevet.

Játssz! Mondd el a véleményed!

árUSoKHozzávAlÓK



Ha kimentek a piacról a Népszínház utcára, és átmentek a kis terecskére, az 
órához, három szobrot találtok. Melyiküknek mi lehetett a foglalkozása? 
Ha sorrendbe teszitek a betűket, kiderül.

Melyikük dolgozhatott árusként a piacon?
Nézzetek utána, hogy mi a zsánerszobor!

Az ószeres számára nincs értéktelen és eladhatatlan tárgy! 
Alakítsatok két csoportot, válasszatok ki egy nálatok 
lévő tárgyat, és próbáljátok eladni egymásnak! 
Utána cseréljetek szerepet!

Ma Tangó néven közösségi vásár 
működik a téren. 
Vajon miért közösségi? 

A parkot is közösen gondozzák és őrzik a környékbeliek, 
akik a park tervezésében is részt vettek. Alakítottak egy civil 
szervezetet, amelynek neve Társak a Teleki Térért Egyesület. 

Menjetek be parkba, és keressétek meg a betonoszlopokat, köztük azt, amelyiken az egyesületről írnak! 
Mit gondoltok, ti is részt vehettetek volna a tervezésben? 
Hány éves volt a tervezőcsapat legfiatalabb és a legidősebb tagja?
Nézzétek meg a tér mai állapotát mutató térképet is! Hol vagytok most? 

AMlágyjTÓpÚ

ESSzÓEr 

USplITIoK

AlKU

TÉr ÉS KözöSSÉg

SzobroK A plACCoN



Induljatok el a komposztáló felé! Sokszor értékes dolgokat dobunk ki a kukába, pedig ha a 
komposztba kerülnek, értékes tápanyag lehet belőlük. A Teleki téri komposztálóba a környékbeli 

lakosok is levihetik a komposztálható hulladékot.
 

Nézz bele a komposztálóba! Képzeld el, hogy egy burjánzó növény 
nő ki ebből a tápanyagban gazdag földből! Rajzold le! 

Most irány a dombtető! 
Nézzetek fentről körül, 
és keressétek meg a 
bárányokat! 

Mindenki gondoljon a kedvenc állatára, 
de ne áruljátok el egymásnak! 
Sorban utánozzátok az adott állat 
hangját vagy mozgását, és próbáljátok 
kitalálni, ki melyik állatra gondolt! 
Micsoda hangzavar lehetett az állatvásáron! 
Utánozzátok mind egyszerre a saját 
állatotok hangját!

A Teleki téren régen állatvásárokat tartottak. 
A tér korábbi neve Baromvásártér volt.

A Társak a Teleki Térért célja az volt, hogy otthonossá 
tegyék a Teleki teret.  Még egy kis nappali is került az 
egyik sarokba. Piros, szürke, zöldes, kékes színekben 
pompázik. Keressétek meg a dombokon túl! 

Milyen érzéseket kelt bennetek? Otthonosnak érzitek? Miért? 
Vagy miért nem (annyira)?  Szerintetek a Társak a Teleki Térért 
elérték a céljukat? Mi tesz otthonossá egy teret?

Ha van kedvetek, kövessétek a példájukat! 
Válasszatok ki egy általatok használt helyszínt, 
rajzoljátok le a térképét, és gondolkodjatok közösen 
arról, hogyan lehetne még jobbá, otthonosabbá tenni!

KoMpoSzTvIrág

állATI HANgzAvAr

oTTHoN A pArKbAN

gyErE MáSKor IS!


