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A pályamű tervezői a Szentháromság tér történetének továbbírását tűzték ki feladatul, amely során 
egyszerre szeretnék a turistákat és a helyi lakosokat is megszólítani. Ennek érdekében egy nyugodt 
hangvételű, kellemes parkot kívántak létrehozni, amelynek meglévő, erdős növényzetét a várfal felől 
megtartották, a Tárnok utca irányába azonban átvezették egy almafa-raszterbe. A szabályos rendben 
telepített almafák az önkormányzat részéről a jelenleginél sokkal komolyabb odafigyelést igényelnének

Egyszerű mészkőkerettel tervezték övezni a parkot, ami nem konkurál a meglévő épületekkel. Szép 
részlet, hogy ez a keret bomlik ki lépcsővé a templom mellett. Ez nagyon jó megoldás. A déli oldalon 
pedig pavilonná alakul, ami egyedi megoldással nem a telekhatáron fut, hanem a terület közepén, 
szögbe forgatva mintegy megosztja a parkot a helyi lakosoknak szóló játszóteres részre és intenzívebb 
turisztikai használatra. A tervezőket dicséret illeti az építészeti elemek, padok és a telepítendő 
növényzet alapos kidolgozásáért. Az „almáskert" elgondolás érdekes, de közparkban a tavaszi 
virágzástól eltekintve jelentős fenntartási gondot jelent (kártevőmentesítés, lehulló gyümölcsök 
összeszedése, stb.). A gyümölcstermő almafák jellemzőn alacsony törzsűek, ezáltal az alattuk lévő tér jó 
használhatósága kérdéses.

Táj- és kertépítészeti szakvélemény
A terv koncepciója ötletes, a történeti kerteken és nemzetközi példákon alapuló „városi 
gyümölcsöskert" elképzelés (az almafa gazdag szimbolikájával kiegészülve) figyelemreméltó, érdekes 
vállalkozás. A pályamű alapos és részletes fakatasztert tartalmaz, és kifejezett pozitívuma, hogy 
tekintetbe veszi telepítendő növények őshonosságát. Ez a fák cseréjénél is fontos szempont, a virágos 
beültetéseknél pedig a meszes talajú dombvidéki lejtősztyeprétek, valamint az árnyas erdőaljak - 
részben jelen is lévő - őshonos növényeit javasolja (a Corydalis cava pl. tavasszal nagy tömegben virít az 
északi Várszoknyán). Ugyanakkor az egyetlen fajjal történő raszteres telepítés ökológiailag homogén 
felületet eredményez, létrehozása meglehetősen nagy faveszteséggel jár (37 kivágandó fa), és ezeken 
túl is a zöldfelület kialakítása több lehetőséget is felkínálhatna. Összességében mindazonáltal értékes, 
karakteres pályamű.

A Bírálóbizottság a tervet rangsorolás nélküli 1.200.000.-Ft-os Megvételben részesítette.
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