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Bemutatkozás
A fejlesztés a Szent István tér komplex megújítása II. ütemeként készült el.
A piac rendezése nélkülözhetetlen volt a főtér felszabadításához és agorává alakításához. A hatszintes, bruttó 25.000 m2 alapterületű épületben a mélygarázs
fölött vásárcsarnok és ennek tetején rendezvénytér található. Ezek működésükben és építészeti megformálásukban egyaránt nyitottak a megújuló külső
köztér és minden használó számára. Az épület közösségi térként háttere kíván
lenni a színes városi eseményeknek.

Laudáció
A testület 2007-ben fogadta el az Újpest főtérének megújítására vonatkozó koncepciót, amelyben a tér átalakításának zálogát a következőképpen fogalmazta meg: „A piacot, a városházát és az
egyházi épületeket integráló, a teret egységbe szervező, reprezentatív, városi rendezvények befogadására is alkalmas, a mainál több zöldfelületet magában
foglaló, a változó igényekhez alkalmazkodni képes
szabadtér-rendszert hoz létre. Radikálisan csökkenti
a haladó és álló gépjárművek által elfoglalt térfelületet,
átalakítja a tér és hatásterülete forgalmi és parkolási
rendjét, a téren lévő funkciók működőképességének
fenntartásához.”
A főtér megújításának egyik első, de talán legfontosabb elemeként az új piac, vásárcsarnok és a
rendezvénytér épülete készült el. Az elsőre furcsa
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párosítás, a piac és rendezvénytér jól megfér egymás mellett, a térben elkülönülő bejáratok biztosítják a zavartalan működést. A rendezvénytér
kialakítása több lehetőséget rejt, így nagyon sok
feladatot tud ellátni: ez gazdaságos üzemeltetésének záloga.
Budapest nagyon gazdag a különleges csarnoképületek architektúrájában, a most elkészült épület is új színfoltként, kortárs megfogalmazásban
egészít ki a már meglévőket. Az épített tér szépségét a konzekvensen végigvitt vasbeton térrács
adja, a szerkezeti elem a csarnok díszévé vált.
A főtér-koncepcióban megfogalmazott elvárásoknak megfelelő léptékű tömeg a funkciók egymás fölé rendezésével tudott létrejönni. A tér
megfelelő architektúrájú térfallal gazdagodott.
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