
Csepel, Szent Imre tér megújítása 

Csepel történeti főtere a Szent Imre térnek nevezett, 26108m2-es közpark 
a középen álló Kisboldogasszony-templommal. Északról és délről 
jelentősebb középületek, míg keletről és nyugatról jelentős forgalmú 
közlekedési tengelyek határolják a teret. A tervezési folyamat és egyben a 
tér felújítása 2006-ban vette kezdetét tervpályázat alapján kiválasztott 
szökőkút építésével a helyi vállalkozók adományaiból. E beruházást két fő 
ütemre bontható parkfelújítás követte. 2008-ig elkészült a tér déli harmada 
a polgármesteri hivatalra néző rendezvény térrel (Lián Kft), míg 2016-ig a 
tér északi kétharmada újult meg (Everling Kft).  

A megújítás kiterjedt a térrendszer és funkcionális elrendezés, a 
faállomány, a burkolat, a berendezések és az infrastrukturális elemek 
egészére, melyek nagyon avult állapotúak voltak. Bár a rendezési terv 
lehetőséget biztosított a téren szétszórva telepített árusító bódék helyett 
összefogott pavilon épületek elhelyezésére, azonban a felújítás forrását 
biztosító pályázati források nem tették lehetővé az építmények és a park 
egyidejű, összehangolt építését. 

A tér fejlesztési elgondolásában fontos szerepet játszott az útvonalak 
szabályos, átlós és hálós rendszerbe foglalása. Az átlós utak az 
átközlekedést biztosítják akadálymentesen és a lehető legrövidebb úton. A 
hálós utak a tér oldalhatáraival párhuzamosan futnak és feltárják az átlós 
utak által elválasztott téregységeket. A térszerkezet a templom tengelyére 
szimmetrikus. 

A főtér műemléki védettséget élvez az ide áttelepített Nepomuki Szent 
János szobor miatt. Emlékműve van a téren az I. és a II. világháború 
hőseinek, az 56-os forradalomnak, az országalapításnak és a 
vármegyéknek, továbbá a testvérvárosoknak is. A emléktobzódást az 
átlátások kizárásával és önálló, intim környezet biztosításával oldottuk fel. 
A térkazetták sok funkció elhelyezésére, társítására adtak lehetőséget, 
ugyanakkor törekedtünk az egyes térrészek többfunkciós használatára is. 

A tér északnyugati részén a mozgalmas funkciók, a játszótér és a fiatalok 
találkahelye került kialakításra. Az utóbbi sík szökőkútra néző, faburkolatú 
lelátó rendszer, amely a kút leállításával szabadtéri előadások megtartását 
is szolgálhatja. A játszótér kedvelt eleme a csúszdadomb, ahol a domb 
egyben védi is a templomot a játszóhelytől. A tér hangsúlyos játszóelemei 
HAGS termékek. A templomra vezető és azt körülölelő, új, kiskocka és 
nagykockakő burkolat a szakrális események színtere. Gyülekezőhely a 
misék és a családi ünnepek idején, valamint otthont ad a körmenetnek és 
a karácsonyi vásárnak is. A tér délnyugati része alkalmas a hétköznap 
áthaladók rövid, városias pihenésére. A szökőkút körüli napos részen jó 
időben szívesen megállnak, leülnek, nézelődnek az emberek, míg 
telefonálnak, vagy gyermeküket terelik a téren át. A pavilonok környékén 
buszra, hévre várva bele lehet olvasni a napi újságba, vagy elfogyasztható 
az itt vett kávé, péksütemény is. A kevésbé forgalmas időszakokban a 
mélyebb árnyékba helyezett egyedi sakkasztalok hívogatják a játék idősebb 
szerelmeseit. Ugyanakkor ez a burkolatokban gazdag térrész ad otthont a 
városi ünnepségeknek, fesztiváloknak is. A tér keleti oldala a magányos- 
páros séta, pihenés, napozás virágokban gyönyörködés és a kisebb 
emlékezések helye. A ritkásan és védetten elhelyezett padok és fotelek, 
valamint a minden évszakban gazdag növényi pompa biztosítja, hogy az 
átlós tengelyeken közlekedők szinte észrevétlenek legyenek a 
természetben nyugalmat kereső, sétautakon haladók számára. 

A tér felújítása a faállomány jelentős cseréjével járt együtt. Nyugalmi 
időszakban és lakossági ellenállás nélkül 106 db, összesen 2849 cm 
törzsátmérőjű rossz állapotú, többnyire inváziós fa került kivágásra, 
helyette 143 db várostűrő, legalább kétszer iskolázott fa került 
kitelepítésre. Teljes egészében megújult a park tér és díszvilágítása, 
csapadékvíz-elvezetése, valamint automata öntözőrendszer biztosítja az 
erre a célra fúrt kútról a szükséges vízpótlást. Közreműködő tájépítészek: 
Demetrovics Márton, Gaál Kinga, Giczy Zsuzsanna, Horváthné Offertaler 
Anita , Németh Eszter, Tarcsai Andrea, Vincze Attila 
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