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Előzmények

Esztergom város önkormányzata 2008 szeptemberének végén írt ki pályázatot 
a  Prímás  sziget  Bottyán  híd  és  Lépcsős  híd  közti  szakaszának  megújítására, 
melynek célja olyan új funkciójú épületek és közterek kialakítása a szigeten, melyek 
illeszkednek a város forgalmi és funkcionális rendszeréhez, illetve a történelem során 
kialakult városképhez. A feladat olyan funkciók megtalálása volt, melyek vonzóak a 
helyi  lakosság  illetve  a  városba  érkezők  számára  és  biztosítják  a  terület 
fenntarthatóságát. A helyes funkció megtalálása után tervezhető csak meg az épület, 
mely  a  Duna-part  új  térfalát  képezi.  Az  épületek  megfelelő  kvalitású  kialakítása 
mellett  ugyanekkora  figyelmet  kell  fordítani  azok  környezetére,  hiszen  az 
ugyanakkora, vagy esetenként még jelentősebb vonzerőt képviselhet. A környezet 
esztétikus és praktikus kialakítása, a megfelelő funkciójú szabadterek megalkotása 
mellett  pedig  az  EU  előírásainak  megfelelően  biztosítani  kell  a  mozgásukban 
korlátozott személyek számára a kényelmes és biztonságos használat lehetőségét.
 

A  terület  jelenleg  igen  kedvező  adottságokkal  rendelkezik,  de  több 
szempontból alulhasznosított. A Kis-Duna partja önmagában is vonzó tényező, amit 
a  hármas  vadgesztenye  (Aesculus  hippocastanum)  fasor  remekül  kiegészít.  A 
tervezési  területnek  a  város  főterétől,  a  Széchenyi  tértől  mért  távolsága  járdán 
hozzávetőleg 250méter, a térhez igen közel eső –város felőli- Kis-Duna partról pedig 
remek kilátás nyílik a szigetre. A közvetlen közelben két olyan beruházás is készül, 
illetve  készült  (a  Mária  Valéria  Hotel,  ill.  a  Termálfürdő),  ami  a  Prímás  sziget 
forgalmának  növekedését  eredményezi,  ugyanakkor  mindkettő  igényel  bizonyos 
kiegészítő lehetőségeket a vendégek megtartása érdekében. Az egyik legnagyobb 
lehetőséget  a  Kis-Duna  jelenti,  hiszen  –mint  a  Duna  mellékága-  Európa  egyik 
legnagyobb  vízitúra  útvonala  részének  tekinthető,  és  mivel  a  folyami  hajózás 
útvonalán kívül esik, ezáltal védett annak káros hatásaitól elsőrangú  kikötőhely 
kialakítására alkalmas a víz felől Esztergomba érkezők számára.

A  fent  felsorolt  kedvező  adottság  és  helyzeti  energia  természetesen  csak 
megfelelő kialakítással  hasznosítható,  ami jelenleg hiányzik  a Prímás sziget  ezen 
szakaszáról.  A zeneiskolában található csónakház nem elégíti  ki  az igényeket  és 
hasznos területet vesz el az oktatási intézménytől. Egyéb közösségi funkció nem is 
található a tervezési területen. A térfal bizonytalan, és rendezetlensége miatt nem 
sugall  biztonságérzetet,  ami  egyértelműen hátrányos.  A vadgesztenye  fasor  alatti 
sétány  vegyes  forgalmú,  a  rendszeres  gépjármű  forgalom  kedvezőtlen,  ezért  –a 
Mária Valéria Hotel építési munkálatainak befejezése után- azt ajánlott kizárólag a 
gyalogosok számára átadni, gépjármű forgalmat csak időkorláttal és csak bizonyos 
feltétlenül  szükséges  feladatok  céljából  (árufeltöltés,  mentők,  tűzoltó  járművek) 
szabad  engedélyezni.  Nem  rendelkezik  a  terület  a  –talán  legfőbb  megközelítési 
iránynak  tekinthető-  Lépcsős  híd  felől  fogadótérrel.  Itt  ma  rendezetlen  parkoló 
található, mely egyrészt nem nyújt kedvező képet, másrészt a parkolókra vonatkozó 
OTÉK előírásoknak sem felel meg. Hiányzik továbbá a vízpart kulturált, kényelmes 
és  biztonságos  megközelítésének  lehetősége,  ami  egy  Duna  parti  város 
központjához ennyire közel található terület esetében szintén előnytelen, mint ahogy 
az is, hogy a vízparton nem lehet leülni.



Tervezői koncepció-közösségi igények

Mint  azt  a  pályázati  kiírás  meghatározta,  a  cél  olyan  épületek  –és  épített 
környezet-  kialakítása  volt,  melyek  funkciója  biztosítja  a  Prímás  sziget  ezen 
szakaszának  fenntarthatóságát,  valamint  Esztergom  mentális  és  funkcionális 
rendszerébe  történő  bekapcsolását  olyan  építészeti  kvalitás  mellett,  ami  a  város 
történelme során kialakult városképbe illeszkedik. Emellett igyekeztünk olyan formát 
adni  mind  az  épületeknek,  mind  környezetüknek,  ami  megkülönbözteti,  egyedivé 
teszi,  így a  terület  jelképévé  válhatnak.  A kiírásban meghatározott  csónakház és 
turistaszálló  funkció  adott  volt,  ez  azonban a  lakosságnak csak bizonyos  rétegét 
vonzza a szigetre. Olyan egyéb rendeltetésű objektumokat kellett terveznünk, melyek 
miatt több korosztály látogat ide a nap legkülönbözőbb szakában. A tervezési munka 
eredményeként  két  épületet  határoztunk  meg,  valamint  azok  környezetét,  ahol 
szintén számos funkció megjelenhet  az abszolút  passzívtól  az aktívabb rekreáció 
igényeit  is  kiszolgálva.  A  két  épület  közül  az  egyik  a  már  említett  csónakház-
turistaszálló, a másik pedig egy multifunkcionális épület, mely betölti a kiállítóterem 
és  a  kávézó  feladatait,  valamint  alkalmas  koncertek  megrendezésére  is.  Az 
épületeket  övező  szabad  téren  pedig  –a  meglévő  kedvező  adottságok  erősítése 
mellett-  kialakítottuk  a  Lépcsős  híd  felőli  fogadóteret,  egy  modern  -az  EU 
előírásainak  (MSz  EN1176,  1177)  megfelelő-  játszóteret,  szabadtéri  színpadot, 
pihenőteraszokat és nem utolsó sorban egy –a terület parkolási igényét kiszolgáló- 
parkolót. 
 
Építészeti koncepció
 
          A pályázat kiírásában szerepelt a térfal kialakítása a sétány felőli oldalon. A 
Bottyán híd felől a Lépcsős híd irányába haladva a sétányt szegélyező két épület 
tömege a tömör, falas rendszerűből egyre oldottabbá válik. A csónakház két masszív 
tömbjét  összekötő üvegkubusok, melyek néhol az épületbe harapnak, visszatérnek 
a  kávézó  és  kiállító  épületnél,  ahol  az  üvegkubusok  a  tömör  falak  fogságából 
kiszabadulva  először  egy  fedett-nyitott  pergolás  térben,  majd  teljesen  szabadon 
állnak, illeszkedve ezáltal  a fogadótér szigetszerű zöldfelületes elrendezéséhez. A 
térfal  ritkásabbá  válása  megfelelő  átmenetet  képez  a  város  sűrű  beépítésű 
szövetétől a leendő közparkok felé.

A csónakház

      A  csónakház két,  vörös  fával  borított,  természetbe burkolatával  belesimuló 
tömbjét  a  tömegbe  beleharapó  üvegdobozok  kapcsolják  össze.  Két  épületrész 
funkcionálisan is elkülönül. A Lépcsős hídhoz közelebb eső, a Kis Dunára merőleges 
tömbben kapott  helyet  a földszinten a csónakház, a csónakjavító  műhely,  és egy 
raktár, míg az emeleten a gondnok számára fenntartott lakás, a lépcsőház és egy 
multifunkcionális  klubhelyiség  helyezkedik  el,  amely  alkalmas  rendezvények, 
konferenciák,  kiállítások  szervezésére  ugyanakkor  a  túrázók  és  szállóvendégek 
kötetlen esti beszélgetéseinek helyszíne is lehet. A másik, hosszanti oldalával a Kis 
Dunával  párhuzamosan  futó  épülettömbben  található  egy  központi,  körüljárható 
kiszolgáló blokk, amely magában foglalja a recepciós, büfés és melegétel pultot, a 
konyhát,  a hozzá kapcsolódó raktárat és a személyzeti  öltözőt,  a vendég wc-ket, 
valamint a férfi és női öltözőt. Az épülettömb északkeleti részében helyezkedik el az 
elsősorban szállóvendégek számára fenntartott, de az alkalmilag idelátogatók által is 



használható  fitness  terem,  és  szauna  blokk.  A  szauna  zuhannyal,  pihenő-  és 
masszázságyakkal,  valamint  egy  külső,  az  épülethez  csatlakozó  üvegdobozban 
található  merülőmedencével  rendelkezik.  Itt  lehetőség  nyílik  a  szabadtéri 
levegőzésre, a Kneipp medencék használatára is. 
    A két épülettömböt a földszinten teljes szélességben összekötő üvegkubus ad 
helyet  a  kellemes  hangulatú  lobbinak,  itt  zajlik  a  két  épülettömb  közötti  átmenő 
forgalom.  A kubus északnyugati, a parkosabb részek felé néző részében található a 
nyugodtabb, csendesebb éttere, csatlakozva a pihenőstégekhez. Az épület frontális 
oldalán  elhelyezkedő  részében,  a  bejárat  mellett  található  kávézó  elsősorban  az 
átutazók, kirándulók érdeklődésére tart igényt, a sétány felé nyitott nyári terasszal. 
    Az  emeleten  az  észak-keleti  épülettömben  öt  szoba  található,  közülük  kettő 
nagyobb  csoportok  fogadására  is  alkalmas.  Mindegyik  szoba  rendelkezik  saját 
fürdőszobával, és egy kis konyhasarokkal. A szobák a Kis Duna felé néznek. A két 
épülettömböt  az  emeleten  csak a  folyosó  folytatásában kiteresedve,  részben köti 
össze  egy  üvegkubus,  amely  közlekedő  funkción  túl  alkalmas  a  pihenésre, 
szemlélődésre is, különösen ideális kilátása miatt.
    Az  épület  homlokzatalakítása  a  tömbszerűségre,  zárt  épületjellegre  reflektál, 
melyet  többé-kevésbé  szabálytalanul  szakítanak  meg  a  vastag  peremezésű, 
lyukszerű,  illetve  a  hosszan  felszakított,  sávos  ablaknyílások.  Egyedül  az 
üvegkubusok felülete sugall nyitottságot,  átláthatóságat, amely egyszerre elválaszt 
és összeköt, van is, nincs is. 
Az épület szerkezete beton pillérvázas, téglakitöltéssel, lemezfödémmel. Az épület 
teteje  alkalmas  nagy  mennyiségű  esővíz  begyűjtésére,  amely  alkalmas  további 
felhasználásra ( pl wc-öblítés).

A kávézó és kiállító épület

A  csónakháztól  a  Lépcsős  híd  felé  haladva  egy  olyan,  többfunkciós  épülethez 
érkezünk,  amely  léptékében  kisebb,  oldottabb  a  csónakháznál,  ám tetőidomának 
lejtésében reflektál arra, és hosszanti elrendezésű épülettömbjével is követi. Itt még 
visszatérnek  a  masszív  falat  felszabdaló  lyukszerű  ablakok,  és  az  épülettömbbe 
ferdén becsúszó üvegdoboz, amely tulajdonképpen maga a bejárat, ám az épület a 
fogadótér felé egyre szellősebbé válik, látható, faborítású pillérrendszerével, amely 
az egy légterű épület tetőfödémjére is felkúszik. A kávézó nem a Kis Duna, hanem 
az épület mögötti területek felé nyitottabb üvegfelületeivel, annak érdekében, hogy az 
itt tartandó zenei rendezvények ne zavarják a Kis Duna túlpartján lakókat. Itt adódik 
lehetőség  az  épület  mögötti  szabadtéri  színpad  megközelítésére  is.   A  pillér-
gerendás  pergolarendszer  immár  szabadtérben,  határoló  üvegfelületek  nélkül 
folytatódik az épülettől dél-nyugati irányban. A szórt burkolattal borított fedett-nyitott, 
táguló tér alkalmas kiülő terasznak, de kisebb rendezvények is tarthatók itt.  Az itt 
megjelenő,  illetve  az  épülettömbbe  is  belemetsző,  szög  alatt  elfordult  tengely 
megnyitja  az épület  szabadtéri  részét,  és az ehhez kapcsolódó két  kiállítóteret  a 
fogadótér felé. A két kiállítótér üvegkubusa részben a pergolák alatt, részben azoktól 
teljesen elszakadva,  csak a  deszka járófelület  által  összekötve  helyezkedik  el.  A 
kiállítóterek jellegükből fakadóan alkalmasak egy állandó, a területről felvilágosítást 
adó kiállításra, melyek anélkül láthatók, hogy magába a kiállítótérbe be kéne menni, 
ugyanakkor  megfelelő  felügyelő  személyzet  mellett  időszaki  kiállítások  is 
szervezhetők bennük. 

Környezetalakítás



Az újonnan kialakításra kerülő épületek környezetének tervezése során az volt 
a  célunk,  hogy  egyrészt  az  épületek  célközönségének  biztosítsunk  bizonyos 
kiegészítő lehetőségeket, valamint a társadalom szélesebb rétegei felé is nyissunk. A 
szabad  tereken  azok  is  megtalálhatják  helyüket,  azok  számára  is  biztosítható  a 
szabadidő  eltöltésének  lehetősége,  akik  számára  az  épületekben  elhelyezett 
többnyire  speciális  funkciók  nem  jelentenek  vonzerőt,  illetve  –mondjuk  egy 
vendéglátóhely esetében- nem tartoznak a fizető vendégek közé. 

Fogadótér a Lépcsős híd felől

A  terület  fogadóterét  a  Kis-Duna  parti  sétány  Lépcsős  híd  felőli  végén 
alakítottuk ki. Ez egy nagyobb, jelentősebb mértékben burkolt tér, ahonnan az egész 
tervezési  területet  feltáró  főbb  utak  és  sétányok  indulnak,  valamint  ez  szolgál  a 
multifunkcionális  kiállító  és  kávézó  épület  előtereként  is.  Alkalmas  találkozási 
pontnak és akár szabadtéri rendezvénytér szerepét is betöltheti. Igyekeztünk olyan –
divatos, mégis egyedi-  vonalvezetést találni  neki,  mely identitást adhat a helynek. 
Mivel  a  híd  járófelülete  több,  mint  kettő  méterrel  a  környező  terep  szintje  fölött 
helyezkedik  el,  a  hídon érkező gyalogosok számára  lehetőség nyílik  az  alaprajzi 
formákat jobban átlátni, amire más közterek esetén ritkán nyílik lehetőségük. Éppen 
ezért  különösen  fontos  az  alaprajzi  formák  szerepe,  hiszen  a  koncepció  már 
nemcsak  azok  számára  válik  láthatóvá,  akik  a  tervet  szemlélik.  A  burkolatból 
lekerekített  formákkal  kihasított  zöldfelületek  –amellett,  hogy  tagolják  a  területet- 
alkalmasak többek közt kortárs szobrászati  alkotások elhelyezésére. Ezek a „zöld 
szigetek” változó szélességű, hangsúlyos látszó nyersbeton szegélyt  kaptak, mely 
néhány centiméteres kiemelést  kaphat.  Kivételt  képez a hídhoz legközelebbi  zöld 
folt, mely egy meglévő vadgesztenye fa (Aesculus hippocastanum) körül helyezkedik 
el.  Ennek beton szegélye  ülő magasságig ki  van emelve és fa borítást  kapott.  A 
legnagyobb lekerekített  formájú területben nem zöldfelület kapott  helyet,  hanem a 
játszótér. A fogadótéren a már említett ülőpadon kívül több hagyományos támlás pad 
is helyet  kapott,  valamint kerékpártárolók és természetesen olyan elengedhetetlen 
berendezési  tárgyak,  mint  például  hulladékgyűjtők  és információs tábla,  melyen a 
terület térképe mellett programajánló elhelyezésére is nyílik lehetőség.

A játszótér

A fentebb említett fogadótérhez kapcsolódóan került kialakításra az Európai 
Unió előírásaival harmonizáló MSz EN1176–os és 1177-es szabványnak megfelelő 
játszótér. Ennek elhelyezését az indokolja, hogy a terület közelében nem található 
más ilyen jellegű létesítmény és egy játszótér különösen alkalmas arra, hogy a lehető 
legszélesebb társadalmi rétegeket vonzza a szigetre, különösen a legfiatalabbakat 
részesítve  előnyben.  Széles  betonszegélye  alkalmas  arra,  hogy  a  gyermekek 
körbefutkározzanak,  illetve  „körbemotorozzanak”,  a  nagy  felületű  homokburkolat 
biztonságot  nyújt,  míg  a  gyalogút  által  elválasztott  részen  található  gumiburkolat 
amellett,  hogy biztonságos,  megakadályozza,  hogy a hinták alatt  kigödrösödjön a 
burkolat,  valamint  itt  lehet  elhelyezni  integrált  játszószereket  is.  A  játszótér  nagy 
területe lehetővé teszi, hogy sok és változatos játék kerüljön elhelyezésre.

A szabadtéri színpad



A fogadótértől nyugatra található a szabadtéri színpad. A pályázati kiírásban 
meghatározásra  került  a  –a  Zeneiskola  melletti  telekre  kialakítandó-  „szabadtéri 
koncerteknek  és  más  köztéri  funkció(k)nak  is  helyt  adó  térkialakítás,  melynek  a 
pályázat kiírója által megjelölt helye a kiírásban mellékelt – a Mária Valéria Hotelt 
ábrázoló- tervlap szerint  beépítésre kerül.  A kiadott  tervlapon a telek parkolóként 
kerül hasznosításra, ezért a koncert és rendezvénytér helyét és kialakítását némileg 
újragondolva a kiállító és kávézó épülethez, mint kulturális központhoz csatlakozva 
egy süllyesztett kialakítású szabadtéri színpadot javaslunk, mely alkalmas koncertek, 
színházi előadások valamint iskolai és kisebb városi rendezvények lebonyolítására, 
használaton  kívül  pedig  a  fiatalok  kedvelt  tartózkodási  helyévé  válhat.  Aránylag 
nagyméretű palló burkolatú színpadot alakítottunk ki, a nézőteret pedig öt teraszon 
elhelyezett  faburkolatú  ülőhelyek  alkotják.  A  csonkolt  kör  alakú  színpad  és  az 
ülőhelyek között  kialakított  burkolt  felület  tánctérként szolgálhat.  A nézőtér padjait 
díszfűvel kiültetett növénysávok törik meg, amik használaton kívül is élővé teszik a 
színpad  környezetét.  A  színpad  mögötti  területen  a  padsorok  vonalának 
meghosszabbításában íves sövények elhelyezését javasoljuk, melyek kiegészítik a 
kompozíciót.  A  szabadtéri  színpad  megközelítése  a  nézőtér  két  végén  található 
lépcsőkön  lehetséges,  illetve  a  kiállító  épület  felől  ide  vezető  lejtős  úton,  mely 
biztosítja a mozgáskorlátozott személyek számára, hogy elfoglalhassák helyüket a 
legelső sorban.

Strandröplabda pálya

A  színpadtól  nyugatra  kapott  helyet  az  aktív  rekreációt  szolgáló 
strandröplabda pálya. A homok burkolatú pálya kifutási sávja mentén palló burkolatú 
teraszokat  helyeztünk el,  melyek  a rajtuk elhelyezett  padokkal  alkalmassá válnak 
arra,  hogy  a  játékosok  pihenjenek,  illetve  lepakoljanak,  valamint  az  éppen  nem 
röplabdázók  helyet  foglaljanak,  mialatt  a  játékot  nézik.  A  röplabda  pályát  övező 
területen nagy gyepfelületeket hagytunk szabadon, melyek további aktív időtöltésre 
adnak  lehetőséget.  Az  idelátogatóknak  lehetőségük  nyílik  itt  tollaslabdázni  vagy 
frizbizni.

A strandröplabda pályától nyugatra található a terület gépkocsi elhelyezési igényét 
kiszolgáló parkoló, melyről bővebben a közlekedési fejezet fog szólni.

A Csónakházhoz kapcsolódó „stégrendszer”

A  szabadtéri  színpadhoz  északon,  illetve  a  Csónakház  hátsó  –nyugati- 
teraszához csatlakozik egy –a terepszint fölé emelt- pallós ösvényekkel összekötött 
stégrendszer.  A stégrendszer  teresedéseiben pihenőhelyek  kaptak helyet,  melyek 
berendezésének  hangsúlyos  elemei  a  függőágyak,  melyek  a  meglévő  fákhoz  és 
pontalapba  ültetett  oszlopokhoz  egyaránt  rögzíthetők.  A  függőágyak  kihelyezése 
természetesen  csak  akkor  javasolt,  ha  a  csónakház  is  aktív,  tehát  állandó 
személyzet van ott, aki biztosítja a vagyonbiztonságot. Az összekötő stégrendszer 
rámpákkal kapcsolódik a csónakház teraszához, illetve a színpad felől érkező úthoz, 
így  mozgáskorlátozottak  is  használhatják.  A  kiemelt  felületek  széleinél  kiemelt 
pallószegély kialakítása szükséges, hogy a kerekesszékes használók biztonságosan 
közlekedhessenek  a  legurulás  veszélye  nélkül.  A  csónakház  mögött  a  meglévő 
értékes  faegyedek  egészséges  példányainak  megtartását  javasoljuk,  mivel  azok 
jelenleg is igen hangulatossá teszik a területet és az aljnövényzet irtása és a terület 
kitisztítása után a stégrendszerrel kiegészítve ez a hangulat csak erősödhet.



Kneipp medencék

A csónakháztól északra, a szaunához kapcsolódóan alakítottunk ki két kneipp 
medencét, melyek közül a nagyobbik a hideg vizes (10-15°C), míg a kisebb a meleg 
vizes  (30-35°C).  A  Kneipp  kúra  a  XIX.  század  óta  használt  egészségmegőrző 
módszer, melynek lényege a vérkeringés élénkítése a hőmérsékletkülönbségek által. 
A  medencék  alján  kavicsterítés  található,  mely  a  talpat  masszírozza.  A  nagyobb 
medence  kisebb  részekre  van  osztva,  melyekben  különböző  frakciójú  kavicsok 
találhatók.  Különösen  ajánlott  szaunák  kiegészítésére.  A  medencék  mellett 
pallóburkolatú ülő és járófelület illetve rozsdamentes acélkorlát található.

A csónakház előtere

A  csónakházhoz  kelet  felől  -ahogy  a  nyugati  oldalon  is-  nagy  méretű 
pallóburkolat  található.  Ehhez  szilárd  burkolatú  út  csatlakozik,  mely  egyrészt  a 
csónakház  gyalogos  bejáratához  vezet,  másrészt  az  árufeltöltést  szolgáló 
bejárathoz. A Kis-Duna parti sétány ezen a szakaszon kiteresedik. A hármas sétány 
fő  nyomvonalai  közti  területet  palló  burkolat  tölti  ki,  melyen  elhelyezhetők  köztéri 
bútorok. Ezen a szakaszon közvetlenül megközelíthető a Kid-Duna partja, hiszen egy 
nagyvonalú ülőlépcső kialakítását terveztük, melynek két oldalán lehet lépcsőn lejutni 
a vízig, illetve az itt található nagyméretű mólóig, mely elsődlegesen a vízitúrázók 
kikötőhelyének  szerepét  hivatott  betölteni.  Az  ülőlépcső  –elsősorban  kényelmi 
szempontokat figyelembe véve- faburkolatot kapott, az ülőfelületeket –a szabadtéri 
színpadhoz  hasonlóan-  itt  is  növénykazetták  törik  meg.  Természetesen  ahol  a 
lépcsőkhöz  tartozó  járófelület  közvetlenül  a  vízzel  határos,  ott  korlát  kialakítása 
szükséges.  Elhelyezésre  került  még  egy  kisebb  móló,  melynek  feladata,  hogy 
megkönnyítse a hajók vízre-, illetve szárazra bocsátását. Ehhez csatlakozik az a két 
sínpár, melyeken csörlő segítségével felhúzhatók, illetve a csónakházig szállíthatók a 
hajók. 

A Zsolt Nándor Zene- és Művészeti Iskola előtere

A Zeneiskola –mivel  nap  mint  nap  jelentős  tömegeket  vonz-  igényli,  hogy 
hangsúlyos előteret kapjon. Úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen akár gyülekező 
térnek  is,  ahol  a  diákok,  valamint  szüleik  reggel,  illetve  a  tanítás  végeztével 
találkozhatnak, várakozás közben leülhetnek. Olyan teresedést alakítottunk ki, mely 
megfelelő  előtér  egy  oktatási  intézménynek.  A  pallóburkolatú  terasz  egyik  fele 
konzolosan kinyúlik a partoldal fölé, ezáltal  kilátópontot képez a Kis-Duna két híd 
közötti szakasza fölött.

A Kis-Duna parti sétány

A vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fák alatt szilárd burkolatú sétány 
kialakítását  javasoljuk,  mely  –a  fák  sorközeitől  függően-  hol  szimpla,  hol  kettős 
sétányként fut, a leginkább frekventált helyeken pedig hármas sétánnyá szélesedik. 
Ez a sétány a terület tengelye, melyre felfűződnek a különböző funkciójú épületekhez 
csatlakozó  terek,  illetve  a  különböző  állóhajók  lejárói,  illetve  a  mólók  lépcsői.  A 
sétányhoz kapcsolódóan két nagyobb mólót alakítottunk ki: egyet a csónakház előtt, 
mely korábban már említésre került, illetve egy a Mária Valéria Hotel Kis-Duna parti 
épülete előtt.  A Sétány északi végét a Bottyán híd zárja le. A híd alatti  gyalogos 



aluljáró  előtt  több  –a  híd  felé  sűrűsödő-  kaput  alakítottunk  ki,  mely  így  egyrészt 
átmenetet képez a nyílt  és a zárt  tér közt,  másrészt reflektál  a kiállító és kávézó 
épület  előterének  kialakítására.  Egy  további  keskeny  járdát  is  kialakítottunk  a 
vízszinthez közel, melynek célja azonban inkább csak az állóhajók megközelítésének 
fokozása, illetve a kikötés segítése a vízitúrázók számára.

A Lépcsős híd

A lépcsős híd a terület egyik kapuja, ezért megfelelő kialakítása felkészíti az 
ide  érkezőt,  valamint  önmagában  is  vonzóvá  teszi.  A  híd  járófelületének 
középtengelyében padokat helyeztünk el,  melyek kettős sétánnyá osztják a hidat, 
valamint lehetőséget teremtenek a hídon való leülésre, szemlélődésre, ezáltal a híd 
egy séta kellemes állomása, vagy akár célja lehet.

Javasolt anyagok, berendezési tárgyak

Ebben a fejezetben nem az összes javasolt anyag felsorolását végezném el, 
csupán  néhány  jellemző,  identitásfokozó  berendezési  tárgy,  illetve  alkotóelem 
ismertetésére szorítkozom.

A  hagyományosnak  mondható  terméskő,  illetve  előregyártott  beton  térkő 
anyagú díszburkolatok mellett  a fogadótéren javasoljuk látszó nyersbeton felületek 
kialakítását, mely a „zöld szigetek” szegélyeként jelenik meg. Az utóbbi évtizedekben 
kialakult a tervezők közt bizonyos fokú félelem a betonnal kapcsolatban, hiszen egy 
korszak  meghatározó  anyaga  volt  és  akkori  minősége  legtöbb  esetben  nem 
hordozott magában kellő értéket. Manapság kezdik a betonban rejlő lehetőségeket 
felfedezni,  ami elsősorban a technológia fejlődésének köszönhető. A jó minőségű 
beton egy olyan könnyen és sokféleképpen alakítható alapanyag, mely alkalmas a 
legkülönbözőbb  formák  kialakítására.  Anyagában  színezhető,  mely  további 
lehetőségeket  nyit  ki  a  tervező előtt.  Tervünkben aránylag  visszafogott,  egyszerű 
formában alkalmaztuk, tekintettel Esztergom történelmi múltjára.

A jelentős átmenő forgalom irányaiból kieső, illetve az épületekhez csatlakozó 
burkolatokhoz  előnyben  részesítettük  a  palló  borítást,  mely  mindig  melegebb 
hangulatú, mint a természetes és mesterséges kövek, és vízparti területen különösen 
környezetbe illőnek tekinthető. Mindemellett természetesen harmonizál az épületek 
homlokzati  kialakításával.  Jelenleg elérhető számos fafaj  hőkezelt formában, mely 
eljárás különösen ellenállóvá teszi a környezet káros hatásaival szemben, valamint 
szintén elérhető számos trópusi fafajból előállított fűrészáru, melyeknek hazánkban 
még nem jelent meg kártevője. Természetesen önmagukban ezek az anyagok sem 
örökéletűek:  a  nap  és  a  csapadék  káros  hatásainak  mérséklése  érdekében 
rendszeres karbantartásuk, favédő szerekkel történő kezelésük szükséges.

A  berendezési  tárgyak  közül  kettő  említésre  méltó,  melyek  még  nem 
általánosan  elterjedtek  a  hazai  környezetalakításban:  az  árnyékvitorla,  illetve  a 
függőágy.  Napjainkban egyre  több szó  esik  a  globális  klímaváltozásról  és  annak 
káros hatásairól,  valamint az ózon-réteg pusztulásáról  és a nap káros sugarainak 
hatásairól.  Új  közterek  tervezése  során  alkalmazkodni  kell  az  időjárás  által 
támasztott  követelményekhez,  így  egyre  fontosabb  szerephez  jutnak  a  köztéri 
árnyékoló  és  esővédő  rendszerek.  Az  árnyékvitorla  egy  olyan  árnyékoló,  mely 
alkalmas  nagy  felületek  lefedésére.  Nevével  ellentétben  nem  működik  valódi 
vitorlaként. Legalább négyszög alakú árnyékvitorla készítésére van csak lehetőség, 
mert így megoldható kifeszítése úgy, hogy ne síkot, hanem térbeli görbét határozzon 



meg, ezáltal a szél ne kaphasson bele. A ponyva anyagára a gyártók rendszerint 
több éves garanciát vállalnak.

A  függőágy  egy  nagy  múltra  visszatekintő  berendezési  tárgy,  melyre  ma 
mégis  furán  tekintünk.  Félelmünk  köztéri  alkalmazásától  elsősorban  a 
vandalizmusnak  köszönhető.  Jelen  esetben  –  a  csónakház  közelségének  és  a 
stégrendszer korlátozott megközelíthetőségének köszönhetően- várhatóan nem lesz 
kitéve  a  köztéri  vandalizmusnak  olyan  intenzitással,  mint  sok  más  helyen  lenne. 
Megfelelő  anyagok  használatával  tovább  növelhető  élettartamuk.  Szerkezetük 
egyszerűségének köszönhetően nehéz elvenni komfortjukból. Variálhatóságukat jól 
jelzi,  hogy egyszemélyes  ülő  változattól  kezdve öt-hat  –sőt  akár  tíz-  személyesig 
bármekkora kialakítható.

Növényalkalmazás

A területen jelentős idős, ezáltal értékesnek tekinthető faállomány található. Az 
idős  veszélyessé  vált  beteg  egyedek  kivágása  szükségszerű,  jelentő  fakivágás 
azonban nem javasolt a kialakult karakter megőrzése érdekében. Elsősorban a déli 
és nyugati oldalon van szükség a faállomány kiegészítésére. A fogadótér környékén 
ligetes  fásítást  javaslunk  parkfa  méretű,  minőségű  fákból,  míg  a  Gőzhajó  utca 
mentén  kétoldalt  szabályos  –de  nem  feltétlenül  gömb  alakú-lombkoronát  nevelő 
sorfákból javaslunk fasort. Szintén szabályos fasor telepítését javasoljuk az újonnan 
kialakításra  kerülő  parkolóban  is.  További  fatelepítésre  a  Kis-Duna  parti 
vadgesztenye fasorok kiegészítése során van szükség. 

Nagyobb mértékű cserjetelepítést javaslunk azokon a telekhatárokon, ahol a 
terület  egyéb  intézményekkel  határos,  azaz  az  északi  és  észak-nyugati  oldalon. 
További  cserje  telepítésre  a  parkolóban  kerül  sor,  ahol  nyírt  1,5  –  1,8m magas 
sövény kialakítását javasoljuk két autónként.

Lágyszárúak  közül  az  évelőket  részesítettük  előnyben,  azok  közül  is  a 
díszfüveket,  melyek  –nagy  tömegben  alkalmazva-  egyedi  habitusuknak 
köszönhetően egyedivé  teszik  környezetüket,  valamint  vízpart  imitátor  jellegüknek 
köszönhetően  fokozzák  a  Duna-parti  hangulatot.  Külön  említést  érdemelnek  az 
ülőlépcsőkben elhelyezett díszfű sávok.

Forgalomtechnikai javaslat

Gépjármű közlekedés

A  terület  gépjárművel  történő  megközelítése  –a  Bottyán  híd  hídfő-
kialakításából eredően- csak némi kerülővel –a Helischer utcán át- megoldható. A 
tervezési  terület  nyugati  kapujában,  a  Helischer  utca  –  Gőzhajó  utca 
kereszteződésben javasoljuk  egy parkoló  kialakítását,  mely alkalmas kellő  számú 
gépjármű  elhelyezésére.  A  Gőzhajó  utca  Kis-Duna  felőli  szakaszára  kizárólag 
célforgalmú  behajtás  engedélyezett  az  utca  déli  oldalán  található  sportterület 
kapujáig. Itt távirányítással is süllyeszthető pollerek biztosítják, hogy az utca további 
szakaszára  kizárólag  áruszállítás  illetve  személy-  és  vagyonbiztonság megőrzése 
céljából  (rendőr,  mentő,  tűzoltó)  legyen  lehetséges  a  behajtás.  Természetesen 
biztosítani kell itt a behajtást az iskola ellátása és a csónakházba történő áru- illetve 
vízisporteszköz-szállítás megvalósítása érdekében is.  A fentebb említett  igényeket 
figyelembe  véve  a  szélesebbik  sétány,  illetve  az  épületek  közelében  lévő 
teresedések teherbíró burkolatot kaptak.



Gyalogos közlekedés

A gyalogosok a város felől  elsődlegesen két helyről  tudják megközelíteni a 
területet: a Bottyán híd, illetve a Lépcsős híd felől.  A terület tulajdonképpen teljes 
egészébe  a  gyalogosoknak  van  átadva,  ezért  a  gyalogos  közlekedés  további 
részletezése tulajdonképpen felesleges.

Akadálymentes közlekedés

A  tervezés  során  ügyeltünk  arra,  hogy  az  általunk  javasolt  létesítmények 
mindegyikét  megközelíthessék mozgásukban korlátozott  személyek.  Mivel  jelentős 
szintkülönbségek  szinte  sehol  nem  jelennek  meg,  ez  nem  okozott  különösebb 
gondot.  Kialakítottunk  a  parkolóban  kettő  darab  mozgássérült  parkolóhelyet  is, 
ahonnan kiemelt szegélyek és jelentős szintkülönbségek leküzdése nélkül érhető el 
minden fontosabb funkció. A két hídról  történő megközelítés azonban nehézséget 
jelenthet a mozgáskorlátozottak számára, ugyanis ezek hidfőinek kialakításakor még 
nem kellett az akadálymentesség elveit szem előtt tartani. Javasoljuk a Bottyán híd 
hídfőjénél  a  Mária  Valéria  Hotel  telekhatára  mellett  egy  lejtős-rámpás  járda 
kialakítását, mely megoldaná a fentebb említett problémát.

Kerékpáros közlekedés

A  terület  kerékpárral  a  Helischer  utca  –  Gőzhajó  utca  útvonalon 
megközelíthető, mivel –mint már az akadálymentes közlekedésről szóló fejezetben 
jeleztük-  egyik  híd  sem  rendelkezik  olyan  lejárattal,  amit  kerékpárosok,  vagy 
mozgáskorlátozottak  használni  tudnak.  Az  akadálymentes  fejezetben  javasolt 
járdaszakasz  megépítése  azonban  ezt  a  problémát  is  orvosolja.  A  kerékpárok 
biztonságát szolgáló kerékpártárolókat helyeztünk el a fogadótéren, a Lépcsős híd 
hídfője mellett, illetve az épületek bejáratának közelében.

Összegzés

A Kis-Duna partja a Bottyán híd és a Lépcsős híd között jelenleg is igen hangulatos, 
kellemes  terület,  különösebb  vonzerőt  azonban  önmagában  nem  képvisel.  A 
pályázatban  megfogalmazott  célok  érdekében  úgy  alakítottuk  ki,  hogy  minél 
szélesebb rétegek céljává válhasson a Prímás-sziget ezen szakasza. Kialakítottunk 
egy  csónakházat,  mely  turistaszállóval,  büfével  és  étteremmel  kiegészülve  a 
vízitúrázok kedvelt pihenőhelye, vagy végállomása lehet, valamint a vízisportok helyi 
kedvelőinek  is  otthont  adhat.  Másik  épületünk  kevésbé  speciális  funkciójú:  egy 
kiállítótermeket  is  magába  foglaló  kávézó,  mely  zenés  eseményeknek  is  otthont 
adhat,  biztosítva  széles  rétegek  számára  a  szabadidő  kulturált  eltöltésének 
lehetőségét. A szabad tereket részben az épületeknek rendeltük alá, részben önálló 
szerepet  szántunk  nekik.  Egyaránt  megjelennek  az  aktív  és  a  paszív  rekreációt 
szolgáló  szabadtéri  létesítmények,  mint  a  strandröplabda  pálya,  a  –kisebbeknek- 
játszótér,  a  szabadtéri  színpad,  vagy  a  stéges  pihenőrendszer  függőágyakkal.  A 
környezet  alakítása  során  előnyben  részesítettük  azokat  az  anyagokat,  melyek 
fokozzák a terület  egyediségét,  mégis maximálisan illenek környezetükbe.  Ilyen a 
faburkolat, valamint a növénytelepítés során nagy mennyiségben használt díszfüvek. 


