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Tiszta, világosan szerkesztett, magas színvonalú pályamű, mely egyértelmű célként határozza meg a 
várnegyedi Polgárvárosában egyedülálló parkfelület maximalizálását, a terület határainak rendezésével, 
közlekedési rendszerének egyszerűsítésével. A park - az egykori telekstruktúrából levezetett - eltérő 
használatú és karakterű részekre osztása logikus. A keretező épített elemek karakteresen jelölik ki a 
burkolt közterület és a zöldfelület közötti határokat, míg köztük az átmenetet a szűrőként működő fás 
ligetek adják.

A Tárnok utca felé pillérsorokkal övezett, zölddel futtatott fedett-nyitott térrel fordul a Mátyás templom 
irányába. A meglévő pénztárépület támfalépítményéből eredő kávézóépület emelkedik a parkfelszín 
felé. A két épített elemet burkolatban vezetett mészkő szalag és az abból kibomló, jó arányú lépcsősor 
kapcsolja össze és keretezi a park felé. A park belső struktúrájából közelítve világosan levezethető, 
azonban távolabbi nézőpontból kérdéses a meglévő pénztárépületből eredeztetett kávézópavilon 
beforgatott tömege, mivel a szárazon rakott mészkővel burkolt pavilontest tovább szűkíti a Halászbástya 
dél-nyugati bástyájának Szentháromság tér felőli látványát.

A Tárnok utcai pavilonépület kialakítása - hasonlóan a többi építményhez - finom eszközökkel, magas 
építészeti színvonalon történt, bár léptéke miatt - mint épített elem - korlátozottan alkalmas az 
évszázada hiányzó térfal visszaidézésére. Kissé ellentmondásos a Tárnok utca felől kapuzatként 
hívogató, ám a hátsó oszlopsornál növényzetfuttatással és homogén cserjesávval a parktól elválasztott 
fedett-nyitott kolonnád valós funkciója. Kérdéseket vet fel a pénztárépület, támfalakat idéző szárazon 
rakott mészkőanyagának az összes pavilonépületre történő kiterjesztése. Bár mint építőanyag 
kétségtelen esztétikai értékkel bír, mint homlokzati felület, a vári építésektől alapvetően idegen.

A mosdót rejtő falmaradvány geometriájának korrekciója jótékony hatással van az alsó térrész és a 
kimunkált vonalvezetésű lebegtetett teraszokkal tagolt erdős domboldal feltárulására, bár a felvezető 
lépcsősor elbontása talán túlzottan szeparálja a kilátást nyújtó fenti árnyékos rétet. A hívogatóan nagy, 
osztatlan zöld napozórét elegáns eleme a tervnek, a helyzetéből adódó intenzív használat miatt azonban 
a tömeges átközlekedésből adódó kitaposások miatt a fenntarthatósága nehezen igazolható.

A terv jó alapvetésekből levezetett, egyszerűen megfogalmazott, a teljes területen végigvezetett, 
időtálló eszközkészlettel, a meglévő adottságok tiszteletben tartása mellett létrehozott, magas 
építészeti színvonalú, igényes és egységes építészeti alkotás.
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Táj- és kertépítészeti szakvélemény
Jól átgondolt, a zöldfelületet tiszteletben tartó, azt megtartani és erősíteni, növelni kívánó pályamű, 
amely vállalható kompromisszumot ajánl a már meglévő zöldfelületi, dendrológiai értékek megtartása 
ill. azok átalakítására irányuló beavatkozások között. Előnye, hogy kinyitja a parkot a tér felé, és a 
tervezett kiszolgáló funkciókat kiviszi a térség peremére, ezáltal a lehető legnagyobb felületet szánja a 
növényzetnek, amely tervezetten heterogén, diverz felületei (napozó ill. árnyékos rét, árnyas liget, 
kúszónövény térfal, erdős domboldal stb.) jól reflektálnak a különféle felhasználói igényekre is, amellett, 
hogy nagyfokú ökológiai diverzitást is biztosítanak. Ugyanezt mutatja a 'patchwork7 jellegű virágágyások 
kialakítása, a magastörzsű fák díszfüvekkel körbeültetése, az árnyékos évelők takarásának visszatérő 
alkalmazása is. Negatívum a kivágandó fák viszonylag nagy száma (25), illetve gyakorlatilag a teljes 
cserjeszint megszüntetése, jóllehet ezek indoklása elfogadható, és a létesítendő zöldfelületi elemek 
sokfélesége több-kevésbé kárpótol a veszteségért. Összességében a Kiíró elképzeléseit jól megvalósító, 
esztétikus és ökologikus parkkialakítást lehetővé tevő pályamű.

A Bírálóbizottság a pályaművet 3.600.000.-Ft-os II. díjban részesítette.
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