
Medgyesegyháza Bánkúti Kastély játszótér kialakítás 

 

A játszóteret Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Bánkúti Kastély kertjében tervezi 

kialakítani. 

 

Település: Medgyesegyháza-Bánkút 

Helyrajzi szám: 1859 

 

Tervezett játszótéri elemek: 

 

Rugós játék (3 db) 

HDPE műanyag lap, porfestett acélrugó, műanyag kapaszkodók (0,2 x 1 x 0,7 m) 

A játszótérre 3 billegő játék tervezett. Ló, szamár, autó kivitelben.  

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

Mérleghinta ütéscsillapítóval 

Kétszemélyes mérleghinta, fém tartószerkezetű, fa kivitelű, HDPE műanyag ülőkével (0,1 x 4 

x 0,9 m). 

 

 



Készségfejlesztő (XOX) amőba játék 

Ez egy 9 részből álló kirakós játék, ahol minden henger oldalán egy X és egy O betű található. 

A játékot egyszerre két gyerek játssza és az a cél, hogy kirakják vízszintesen, függőlegesen 

vagy átlósan a 3 egyforma elemet. A játékosok egymást követően egyszerre csak egy hengert 

fordíthatnak el.  

 

 
 

Két üléses hinta állvány, ütéscsillapítóval  

Tömbösített, rétegragasztott borovi fenyő, porfestett fém felső rúd és tartólábak, 1 db köztéri 

alumíniumbetétes laphinta, 1 db köztéri biztonsági bébihinta ( 3,45 x 2 x 2 m). 

A játék alá ütéscsillapító EPDM burkolatot szükséges kiépíteni (5 X 3 m). 

 

 



Homokozó fedéssel 

A homokozó 4 oldalán ülődeszkák futnak végig, így kényelmesen a gyermekek kényelmesen 

ülhetnek a játék közben, akár a szülők is. (teherbírása 80 kg.) A tető teljesen leengedhető a 

homokozóra, így használat után megvédi a különböző szennyeződésektől (4x4 m kivitelben). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kéttornyú vár, csúszdával, ütéscsillapítóval 

Kéttornyú mászó torony, beülő karos csúszdával, egy mászó fallal és 2 db ferde létrával, így a 

gyerekek a csúszdázás élményén túl a mászófal adta ügyességi, mozgáskoordinációs 

képességét is fejlesztik. A két tornyot láncos lépegető híd köti össze. A játékot egyszerre akár 

4-6 gyermek is használhatja egyszerre. Mérete: 400 cm X 420 X 310 cm. 

A játék alá ütéscsillapító EPDM burkolatot szükséges kiépíteni (7 X 8 m). 

 

 



 
 



Kamerarendszer 

A pályázat keretein belül biztonságtechnikai intézkedések megvalósítása is szükséges. Ezen 

okból a területen négy ponton kamerák kerülnek telepítésre.  

A kamerákat 2 colos acélcsövekre szükséges felhelyezni. A kamerák kiválasztása során 

figyelembe kell venni, hogy a kamerák mobiltelefonról kontrolálhatóak legyenek. A 

kamerarendszer üzemeltetéséhez áram vételezhető a Kastély hálózatáról. A rendszer 

kezeléséhez telepítendő szekrényt a kastély egy zárható helyiségében szükséges elhelyezni.  

A kamerarendszer teljes kialakítása beüzemelés szükséges.  

 

Szalonnasütő bográcsozó hely 

A meglévő terméskő út egy pontján bográcsozó hely kialakítása tervezett. Kivitele, kerti sütő-

bográcsozó, beton, 70 cm magas, 120 cm átmérőjű fedlappal. 

 

 
 

Utcabútor 

A parkba két pad és két hulladékgyűjtő kihelyezése vált szükségessé.  

A 840 mm magas, 600 mm mély, 1800 mm széles, anyaga: - alumínium öntvény padláb, 

színterezett festéssel, lazúrozott mahagóni fenyő deszkázattal. A hulladékgyűjtő fa kivitelű, 

szélezetlen akác deszkából készült, 60 literes űrtartalmú közterületi szemetes. 

A padok elhelyezése térkőre szükséges. (Szürke Frühwald 4 cm vagy azzal egyenértékű). 

 

Meglévő létesítmények 

A területen jelenleg található pavilonok, pad, növényzet, terméskő út fejlesztése felújítása 

nem érintett a beruházás során. 

A kivitelezés folyamán kárt nem szenvedhet. 

 

A mellékelt helyszínrajzon megtekinthető a meglévő és tervezett elemek elhelyezkedése.  

 


