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Madártávlati kép a Várkörút északi része felᔐl.

A VÁROSKÉPI MEGJELENÉSRᔀL
A Várkerület szépsége, hogy csaknem fél kilométeres hossza folyamatosan változó metszeteket, folyamatosan változó térbeli viszonyokat teremt, mindezt a Várkörút részeként annak lendületével, nagyvonalúságával. Ez a
kettᔐsség, tehát a hosszirányú lendület és a keresztirányú változatosság kettᔐssége véleményünk szerint a legnagyobb érték, amelyet tervünkkel kiemelni, kihangsúlyozni szerettünk volna. Ennek érdekében megfogalmazhatók
azok a sarokpontok, amelyeket követve alakítottuk ki a koncepciónkat:

- Nagyvonalú és egységes térszerkezetben gondolkodtunk, nagyvonalúság alatt az áttekinthetᔐséget és az egységes szerkezeti felfogást értve. A Várkerület bármely pontján állva tudjuk, érezzük, hogy e terület részén
vagyunk.

- A külsᔐ és belsᔐ íven kiépült történeti beépítés térfalai meghatározó városképi elemek, amelyeket tervünk kiemelni, az áttekinthetᔐség révén kihangsúlyozni kívánt.
- Az egységesen kezelt koncepció a térfalak közti távolság sᜐrᜐsödés-ritkulásához, ill. a térkapcsolatokhoz igazodva folyamatosan változó, pontról pontra egyedi képet mutat.


