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Az önálló városrésznek álmodott Újpalota leg-
fontosabb útvonalai, a hajdani Hevesi Gyula 
(ma Nyírpalota út) és a Páskomliget utca, illetve 
annak folytatása, a Zsókavár utca keresztező-
désében helyezkedik el Újpalota központja. 
Ezt a területet a kezdetektől évtizedeken át 
beépített térként képzelték el. A 
60-as évek végén, illetve 1973-
ban már a Tenke Tibor által is 
jegyzett beépítési terv komplex 
bevásárló központot, illetve film- 
színházat is magában foglaló 
művelődési intézményt tervezett 
erre a területre. Ennek szellemé-
ben a közösségi funkciókat erre 
a területre koncentrálták, a már 
említett főútvonalakon elhelyez-
kedő házsorokban és a mögöttük 

telepített bokorházakban, pontházakban nem 
is terveztek közösségi helyiségeket. A problé-
mát később az okozta, hogy a központi területre 
álmodott épületek beruházása elmaradt, és ezért 
már a kezdetektől jelentkezett a közösségi terek, 
közösségi helyiségek hiánya. 

FŐ TÉR 
– KÖZÖSSÉGI TÉR
írta: Kelemen Árpád

Általában a települések reprezentatív egysége a Fő tér, ahol karakteres szép épületek, 
gondozott kertek, szökőkút, vendéglátó terasz helyezkedik el. Ezek valódi közösségi 
terek, hiszen itt sok esemény történik, amit érdemes időről-időre felkeresni. A Fő 
térre általában büszkék a helybeliek. Vajon mennyire lehetünk büszkék az újpalotai 
városrész központjára? Az alábbi helytörténeti összeállítás többek között erre is 
keresi a választ. 

A Fő tér beépítési terve 
1973-ból
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A születendő lakótelep központjában meg-
valósuló úgynevezett „C5” központ a Zsókavár 
utca felől egy, az útvonal felett átívelő közle-
kedővel van összekapcsolva. A teret uralja a 
minden igényt kielégítő komplex bevásárlóköz-
pont, előtte pedig ami a mozival is rendelkező 
művelődési központ a városból a térre érkező 
buszmegállóra nyílik. Érdekesség, hogy ekkor 
még a tér sarkára tervezték a húszemeletes 
víztoronyházat, amit a megvalósítás során már 
jóval távolabb építettek fel. 

A fenti fénykép a 70-es évek második felé-
ben készült. Az újságárus és a könyves pavilon 
a tér déli sarkában elhelyezkedő ABC előtt 
volt. Megkezdődött az éjjel-nappal épített 
lakóházak benépesítése, a 
térre telepített facsemeték is 
folyamatosan növekedtek. Az 
1977-ben alapított Újpalo-
tai Szabadidő Központ a tér 
keleti részén lévő pártház-
ban (Zsókavár utca 15.) lelt 
otthonra, azzal az ígérettel,  
hogy egy-két éven belül fel-
épül a korszerű, minden 
igényt kielégítő művelődési 
központ. A városrész terein, 
de elsősorban a Fő téren 
az intézmény rendszere-
sen szervezett programokat. 

Ennek klasszikus példája az 
először 1978-ban megrende-
zett Újpalotai Napok, melynek 

hagyománya napjainkban is él, és változatlanul 
a Fő térre koncentrálja a programokat. De nem-
csak a kezdetben három évente megrendezésre 
kerülő Újpalotai Napok helyszínéül szolgált a 
Fő tér, hanem rendszeresen tartottak itt külön-
féle alkalmi programokat, koncerteket, színházi 
előadásokat, gyerekfoglalkozásokat. 

A szabadidőközpont célja az volt, hogy a 
programokkal városias hangulatot, lakható 
környezetet teremtsen – vagy legalábbis hozzá- 
járuljon ehhez. Több alkalommal szervezett kon-
certeket hétköznap kora este. Ebben az időben 
van a legnagyobb mozgás a téren, ekkor érnek 
haza munkából az itt élők, és ehhez kapcsolódtak 
az akciók. Vendégszerepelt itt német ifjúsági jazz 

A Falkafolk együttes koncertje a Fő téri ABC előtt (fotó: kelemen ÁrpÁd)

Fő téri hangulat a 70-es évek 
második feléből 
(fotó: péterfI ferenc) 
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zenekar, a Falkafolk együttes pedig a Fő téri ABC 
előtt fogadta koncertjével a hazatérőket. A tér 
beépítésének koncepciója még a 80-as években is 
napirendre került. 1987-ben a Lakóépülettervező 
Vállalat (LAKÓTERV) által jegyzett elképzelés 
szerint a Zsókavár utca felőli oldalra telepítették a 
könyvtárközpontú művelődési házat és vele szem-
ben állt U alakban a bevásárlóközpont, a kettő 
közé pedig kis agórát képzeltek. A testületi ülésre 
meghívták a helyi közművelődési szakembereket 
is, akik véleményezhették a tervezett művelődési 
házat. Ám anyagi okok miatt ez a terv sem 
valósulhatott meg. 

Helytörténeti érdekesség, hogy hivatalosan 
ennek a központi területnek évtizedekig nem 
adtak nevet. Ennek ellenére ez az elnevezés jelent 
meg már az 1978-as Újpalotai Napok műsorfüze-
tében. A helyi közbeszéd is Fő térként emlegette, 
hivatalosan azonban csak 2000 decemberében 
kapott nevet ez a közterület. „Az ezredéves évfor-
duló kapcsán merült fel a képviselő-testületben, hogy 

nevet kell adni ennek a csomópontnak. A Város-
rendezési és műszaki bizottság három elnevezést 
javasolt: Fő tér, Nyírpalota tér és Palota tér. Ezeket 
a javaslatokat a Városházi Napló című helyi lapban 
szavazásra bocsátották, és a beérkezett alig néhány 
telefonos voks hatására a Fő tér elnevezést választot-
ták. Ezt szavazta meg a képviselő-testület is 2000. 
december 29-én. Az organikus utcanévadás szép pél-
dáját láthatjuk a folyamatban”1.

Ekkortól már kikerültek a névtáblák és ami 
döntő volt a köztudat formálásában, a BKV is Fő 
térnek nevezte az ottani megállókat. De ne menjünk 
ennyire előre, mert még korábban is voltak emlí-
tésre méltó események. A rendszerváltáskor már 
fölmerült a templomépítés gondolata. Az öku-
menikus templom elképzelése hamar lekerült a 
napirendről, mivel a helyi protestáns egyházak a 
kevés újpalotai hívőre hivatkozva nem támogat-
ták a tervet. A katolikus templom esetében több 
alkalommal szerepelt helyszínként a Fő tér. Ez 
komoly ellenállást váltott ki a környékbeliekből. 

A játszóházhoz kapcsolódó téltemetés-kiszebábu égetés a pártház melletti területen 1981 körül 
(fotó: péterfI ferenc)

1 Rátonyi Gábor Tamás: Tények és talányok Újpalota utcaneveivel kapcsolatban – Helyem Házam Palotám, II. évf. 2-3. szám, 2016. 
augusztus 28. o.
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Voltak, akik a harangzúgást kifogásolták, mások 
az urnatemetésre tömegesen sötét ruhába érkező 
gyászolók látványától tartottak. Volt olyan kép-
viselőjelölt is, aki inkább uszodát épített volna 
a Fő térre csak nehogy templom kerüljön oda. 
Személyesen Márton Mihály atya is a Fő téri 
helyszínt szorgalmazta, mondván mindig a tele-
pülés központjában helyezkedik el a templom 
és köréje szerveződik minden más. A szervesen 
fejlődő települések esetére ez igaz is, ám Újpalo-
tán szinte mindent megépítettek, és utólag került 
volna a központba a templom. Nem egy túlfűtött 
hangulatú fórum is alátámasztotta, hogy ebben 
a kérdésben nagyon megosztott a lakosság. Még 
Czibik Tamás volt a polgármester, amikor 1996 
nyarán a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
templomnak a Fő téren kell helyet adni és ott 
fog felépülni. Mihály atya felkérésére B. Gresko-
vics Klára és Becker Gábor két változatban is 
elkészítették az újpalotai templom és közösségi 
ház tervét. Néhány hónap múlva, 1996 decembe-
rében, időközi polgármester választás keretében 
Hajdu László került a kerület élére, aki látván a 
lakossági megosztottságot, nem igazán támogatta 

az elképzelést. A templom ügye évekre lekerült a 
napirendről. 

A 2002-ben megalakult Nyírpalota Társa-
ság kifejezetten közösségfejlesztési céllal kezdte 
meg tevékenységét. Egyik fontos projektje volt 
az „Álmodjunk várost, találjuk ki magunknak 
Újpalotát!” című kezdeményezés. Ennek kiin-
dulópontja Milyen Fő teret szeretnénk címmel 
a városrész központjára irányította a figyelmet. 
Várostervező építész szakemberek részvételével 
két sikeres fórumot is szerveztek 2005-ben. Többek 
között ezen alkalmakkor is kimondásra került, 
hogy Újpalota központja a nevén és földrajzi 
elhelyezkedésén kívül semmilyen kritériumában 
nem felel meg egy Fő térnek. Tulajdonképpen 
csak a két fontos buszmegálló között közlekednek 
az emberek, vagy célirányosan átsietnek a téren.  
A Társaság azt szorgalmazta, hogy közösségi rész-
vétellel újuljon meg a Fő tér. Ennek érdekében 
a fórumok mellett közvéleménykutatást tartott, 
tájékoztató kiadványokat szerkesztett, makettet 
készített a közösségi tervezés elősegítésére és 
pályázatokat írt ki. Tevékenységéhez néhány év 

A Fő térre tervezett templom és közösségi ház látványterve 1996-ból
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alatt csaknem 300 ember csatlakozott. A közvé-
leménykutatásban két fő óhaj körvonalazódott: 
valamilyen vizes objektumot és vendéglátó 
teraszt javasoltak a legtöbben. Ennek alapján 
indult a szökőkút program, mely értetlenséget és 
ellenállást váltott ki a kerületi vezetők részéről. 
Rendkívül tanulságos folyamat eredményekép-
pen végül 2008 nyarán megindult a szökőkút. 
A lakók szeretik és használják. Üzemeltetése 

az utóbbi időben kívánnivalót hagy maga után, 
mindenesetre a szökőkút a Fő téri változások 
szimbólumává vált.

Az Újpalotai Szabadidőközpont programjaival 
egy valódi közösségi tér kialakulásához akart hoz-
zájárulni. Ezt célozták újabb zenés rendezvényeik. 
Hétköznap délutánonként Zenés terasz címmel 
a sátor alatt székek, asztalok és egy kis pódium 
várták az érdeklődőket a forgalmas időben 17 
és 19 óra között. Jazz együttesek és egyéb szolid 
hangvételű formációk szórakoztatták a közönsé-
get, melyhez pogácsát, kávét, teát és ásványvizet 
kínáltak a házigazdák. Ezek a programok ellen-
pontozták az Újpalotai Napok harsány nagy 
koncertjeit. 

2010 őszétől új önkormányzati koncepció 
alapján előtérbe került a közösségi terek ügye, a 
meghirdetett pályázatok aktív lakossági részvételre 

Hajdu László polgármester 2008. június 27-én 
felavatta a szökőkutat (fotó: kelemen ÁrpÁd)

Az R-GO koncert közönsége a Fő téren, 2009 nyarán (fotó: kürtI dezső)
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számítottak. 2011-ben építészeti ötletpályáza-
tot hirdettek az újpalotai közösségi ház és a Fő 
tér átalakítására. 65 pályamű érkezett, melynek 
alapján – az új szabályozási terv kereteinek figye-
lembevételével –  2014-ben nyilvános építészeti 
tervpályázatot írtak ki egy új közösségi ház létre-
hozására és a Fő tér igazi közösségi térré történő 
átalakítására. A győztes pályamű, Bődi Imre és 
Frikker Zsolt építészek alkotása, a tér meghatározó 
épületeként minden irányból hívja a látogatókat. 
Az épülethez tartozó vendéglátóegység a térre 
néző terasszal is rendelkezik. A szökőkút mellett 

ez volt a másik, legtöbbek által megfogalmazott 
igény. A ház előtti rendezvénytéren kívül a vizes 
felület télen jégpályává alakítható. A két busz- 
megállóhoz telepített szolgáltató egységek ori-
entálják is a térre érkezőket. A közösségi házhoz 
tartozó téren az év minden szakában különféle 
érdekes események hívogatják a járókelőket. Érde-
mes lehet elidőzni, találkozni, beszélgetni a Fő 
téren, mely így válhat kulturált, valódi közösségi 
térré. Már van érvényes építési engedély, kérdés, 
hogy megvalósul-e vagy ebből a tervből is csupán 
helytörténeti dokumentum lesz?

Az új közösségi ház, a tér meghatározó objektumaként, minden irányból vonzza a látogatókat


