
FITNESS-PARKRÉSZ
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JÁTSZÓTÉR 4 KÖZPONTI TÉR 5 NÖVÉNYZET

• kisebb rendezvények helyszíne 
• közösségi és pihenőtér padokkal, 

asztalokkal, esőbeállóval
• a sétány kiindulópontja
• változatos, vízáteresztő, korszerű 

burkolatokkal

• vizeket megidéző öbölben horgonyzó több-
funkciós hajó, hullámzó homokburkolaton 
kilátóval

• többféle hinta
• homokvilág benne rönkhomokozó 
• domb alagutakkal, csúszdákkal, mászórámpá-

val, rönklépcsővel, téli szánkózó hely
• fából faragott állatok: katicabogár, csikóhal, 

teknősbéka
• esélyegyenlőség biztosítása akadálymentes 

burkolatokkal, mozgásukban korlátozottak szá-
mára is alkalmas eszközök

• ökológiai szemlélet: a kikerülő föld felhasználá-
sa dombként

• stilizált vízfolyás – a közeli Rába és egykori ka-
nyarulatait megidézve

• kapcsolódó látványelemek és funkcionális 
egységek felfűzése játékos elemekkel

• több funkció: séta, futás, szemlélődő, pihenő-
helyek

• kavicsvilág Kneipp-úttal
• ivókutak
• vízparti növényvilágra utalás
• utat hangsúlyozó térvilágítás

• a parkhoz szervesen kapcsolt, intim, nyugodt 
környezetben

• meglévő, árnyat adó császárfák alatt, teret is 
lehatároló növényzettel

• modern, könnyen használható kültéri fit-
ness-eszközök több korosztály számára

• esélyegyenlőség biztosítása akadálymentes 
burkolatokkal, mozgásukban korlátozottak szá-
mára is alkalmas eszközök

• ökológiai szemlélet: a lehullott csapadékvizek 
beszivárogtatása vízáteresztő illetve vízmeg-
tartó burkolatokkal, újrahasznosított anyagok-
kal

KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZET

• meglévő növényekhez igazodás
• vízpartimitátor, díszítő, térhatároló növényfajok alkalmazása
• többfunkciós növényalkalmazás: sövénylabirintus, mint játszóesz-

köz

• ökológiai szemlélet: fajgazdagság növelése, lehullott csapadékvi-
zek beszivárogtatása vízáteresztő illetve vízmegtartó burkolatokkal, 
újrahasznosított anyagok alkalmazásával

• csapadékvízgyűjtés öntözésre meglévő, földalatti tárolóba

• színvonalas, városépítészetileg rendezett utca kialakítása 
• parkolás rendezése
• lépcsőházak előtti kisterek kialakítása padokkal, kerékpártartókkal
• kapcsolattartást, kapcsolatkialakítást, közösség formálódás elősegíté-

se (pletykapad)
• korszerű, zárt kutyafuttató

• kisebb sportesemények, rendezvények helyszí-
ne szabadtéri színpaddal, lelátóval

• körmendi kosárlabda kultúra helye a minden-
napokban

• közösségi tér
• szolgáltató egység: büfé, vizesblokk 
• ökológiai szemlélet: terepplasztikánál a kikerü-

lő föld felhasználása

ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA KÖRMEND 
Építtető:   Körmend Város Önkormányzata
Építés helye:  Körmend, Rákóczi és Dózsa utca közötti terület
Tervezők:  Szily Adrienn táj és kertépítő mérnök 
   Karácsony Sára építész és településtervező mérnök
   Rákóczy Péter építész mérnök
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