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Az alapkoncepció az volt, hogy a hosszú elnyúlt, négyemeletes tömbházakkal határolt zöldterületen 

elsősorban az ittélő lakók számára a napi és a hétvégi szabadidejük eltöltésére megfelelő színteret 

hozzunk létre, ahol több korosztály megtalálja a neki való időtöltést a parkban kialakított különböző 

funkciójú részeken: fitness kert, sportpálya, játszótér, központi tér, kutyafuttató. 

Formai szempontból az egyes részeket, látványelemeket kanyargó vonalvezetésű sétány, stilizált 

vízfolyás fűzi fel, amely a közeli Rába folyót és lefűződő holtágait idézi meg. A sétány is többfunkciós, 

az egyes részek megközelítése mellett futásra is alkalmas. Fontos szempont volt: 

• a közösségteremtés:  

• az esélyegyenlőség 

•  az ökológiai szemlélet 

A növényállomány tervezésénél törekedtünk a meglévő fásszárú állomány megtartására, a nagyobb 

díszítő értékű (virágjukkal, termésükkel, levelükkel díszítő, és helyenként illatos) fajok alkalmazására.  

Társtervezők, közreműködő partnerek: Karácsony Sára, Rákóczi Péter, Csermely György, Jávorházy 

Judit, Németh István 

 

2. Green city in Körmend 

The basic concept was to create a suitable green space for the residents in the longish green area 

surrounded by four-storeyed buildings, where they can spend their free time and the weekends. In 

this area every age group can find the proper pastime: fitness garden, sport fields, playground, 

central square and dog park.  

Formally, a conventional, sinous watercourse combines the individual parts and visual elements of 

the park, which refers to the Rába river and its dead channels.  The promenade is also 

multifunctional, besides the approach of each parts, it can be suitable for running.  Important aspects 

were: 

• community creation  

• equal opportunity 

•  ecological aspect 



During the planning of plants, we’ve tried to keep the existing trees and to plan species with high 

decorative values (decorate with their flowers, fruits, leaves or with their scent).  

Co-operating planners, partners involved: Sára Karácsony, Péter Rákóczi, György Csermely, Judit 

Jávorházy, István Németh 

 


