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A terv alapvetése, hogy a terület jelenleg egy sarokfoghíj érzetét kelti, tervezői ezt szeretnék feloldani. 
Kiemelik, hogy a várban ez az egyetlen olyan terület, ahol egybefüggő, többszintű növényállomány van 
- ezt meg akarják védeni és erősíteni. Koncepciójuk szerint lencse alakú zárványokba foglalnák a 
jelenlegi, védendő növényállományt, a terület többi részét emellett gyepesíteni kívánják kisméretű 
bazaltkő-burkolatú utakkal szabdalva. A lépcső kivételével mindenhol egyenletes dőlésű rámpával oldják 
meg a telekhatár kapcsolatait. Konkrét növénytelepítési javaslattal élnek a tervben, a délkeleti sarokra 
árnyéki évelőkkel számolnak, a gyepfelületen futó utakat pedig díszfüvekkel szegélyezik.

A kiírás szerint funkciókat egyetlen pavilonépületben helyezték el. A pavilonnál azonban nem a 
tartósságra törekednek - példának véve a jelenlegi pavilonépület elavultságát - egy generáció 
kiszolgálása a cél. A ház kissé kiforratlan, kissé esetleges és a belső funkciók elhelyezése nem szerencsés.

A kissé a '60-as éveket idéző épület könnyed, nagy üvegfelületekkel és széles előtetőt is adó keskenyedő 
párkányzattal képzett. A tér Szentháromság-szobor felőli sarkára helyezett vízfelület kellemes 
hangulatot teremthet, amelyben a templom és a pavilon tükröződése egyaránt jelentős elem lehet. A 
zöldfelületek foltszerű elhelyezése a parkban való bolyongás élményét adhatják, a templom felé 
vezetett, tompa szögben tört lépcső pádig evidens, jó kapcsolatot teremt a templom melletti térrel is.

Táj- és kertépítészeti szakvélemény
A helyes állapotértékelésen túl a terv nagy értéke, hogy abszolút reflektál a kor zöldfelületi kihívásaira, 
nem egy egykor volt épületet akar „zöldből" megformázni, hanem magát a teret tágítja ki és népesíti be 
a 'kék és zöld infrastruktúra' változatos elemeivel és teszi élhető és sokszínű városi térré. Pozitívuma, 
hogy nagyrészt megőrzi az eredeti növényzetet NI. épít rá, nem csak a tekintetben, hogy mindössze 11 
fa kivágását (és 3 átültetését) javasolja, és a teret a meglévő, jó állapotú növénycsoportok köré szervezi, 
de olyan 'apróságokra' is figyelemmel van, hogy a megmaradó fák gyökérnyakának fedettsége ne 
változzék, vagy hogy terepalakításkor a földtömeg-egyensúly megmaradjon. A növényzeti 
beültetéseknél is diverzitásra törekszik, a növényeket ökológiai igényük szerint telepíti és a 
beporzóvédelmre is szán egy rovarbarát cserjékkel ültetett részt. A lencse alakú zöldfelületi 'szigetek' 
organikus téralakítást mutatnak - a természet saját mintázataihoz hasonló, foltszerű elrendezéssel, 
melyek között voltaképpen a pavilon is csak egy folt.
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A terv egyik legfőbb értéke a klímaadaptációs szempontok maximális figyelembevétele: az esővíz 
helybentartása és a kék infrastruktúra változatos alkalmazása: a tófelület, szökőkutak, ivókutak, 
esőkertek létesítése, melyek a 'természetes vízkörforgás helyreállításának erősítése' irányába mutatnak. 
Összességében egy rendkívül korszerű, 'természetalapú megoldásokkal' bőven operáló, ugyanakkor 
barátságos, szerethető zöldfelületet kapunk. A Bírálóbizottság több tagját külön elbűvölte az ötödik 
tablón levő, láthatóan nagy gondossággal és szeretettel készített szabadkézi rajz.

A Bírálóbizottság a tervet rangsorolás nélküli 2.400.000.-Ft-os III. díjban részesítette.
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