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zajvédő támfal a felüljárón és a színpad mögötti
területen nagy tűrésű, sűrű cserjéből kialakítva, a példán
látható módon áttörésekkel

kis irodalmi installációk, melyeken egy-egy
elsősorban Rákospalotához köthető magyar
költő életrajza és egy rövid verse olvsaható
(lásd. példa)

példa a parkban elhelyezendő kis irodalmi
installációkra, melyeken egy-egy elsősorban
Rákospalotához köthető magyar költő életrajza
és egy rövid verse olvsaható

a parkban a "fűre lépni szabad" elve érvényesül,
ehhez szükséges a megfelelő minőségű gyepfelület
kialakítása és karbantartása

ESZKÖZVÁLTÓ CSOMÓPONT ÉSZAKI SZÁRNYÁNAK LÁTVÁNYTERVE

ESZKÖZVÁLTÓ CSOMÓPONT ÉSZAKI SZÁRNYÁNAK LÁTVÁNYTERVE

KARÁCSONY BENŐ PARK ÉS PIAC LÁTVÁNYTERVE

ESZKÖZVÁLTÓ CSOMÓPONT  LÁTVÁNYTERVE

meglévő gyepfelület

tervezett gyepfelület

meglévő fa

tervezett fa

virágos kiültetés

magas cserje

tervezett fedett,
nyitott épületrészek

kiselemes kőburkolat

vízfelület

gumiörleményes burkolat

tervezett épület

tervezett épület

kiselemes beton térkő

pad

ivókút

park köz- és díszvilágítása

pad

1,40 magas irodalmi
"podeszt"

rézsű

gyep síkban
lévő beton térkövek

A VASÚTÁLLOMÁS ÉS A KARÁCSONY BENŐ PARK KÖRNYEZETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETRENDEZÉSI JAVASLATA

M=1:500

A vasútállomás és a Karácsony Benő park környezetének építészeti, környezettervezési javaslata"Rákospalota, Városközpont ötletpályázat" 03

kopjafa

orientációs
szobor

Európa fa

piac feltöltés

meglévı
(áthelyzett)
"hajó"

Buszmegálló

szabadtéri
színpad
talapzata

"MAGYAR NÉPMESÉK"
 JÁTSZÓTÉR
4-12 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

JÁTSZÓTÉR
0-4 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

ivókút

mővészeti
alkotás

ZENEPAVILON

IRODALMI PARK
KUTYAFUTATTÓ

PARK KÁVÉZÓ
NYÍLVÁNOS WC-VEL
ÉS PELENKÁZÓVAL

kiemelt
zöldfelület

kiemelt
zöldfelület

JÁTSZÓTEREK

vendéglátó funkciók
kerthelyiséggel

gyorsbüfé
terasza

(csak a talapzat és
a szükséges elektromos
kiállások földbe süllyesztett
kialakítása, hogy ha nincs rendezvény,
akkor használható burkolt felület legyen)
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RENDEZVÉNY PARK

a park zajosabb, kevéssbé fás része, mely az év nagy részében
zöld parkként funkcionál, alaklomszerően lehetıség van
szabadtéri rendezvények megtartására

szükséges1. osztályú, nagy tőréső, sport minıségő
gyepfelület kialakítása

futópálya

futópálya

futópálya

KARÁCSONY BENŐ PARK METSZETE

"RÁKOSPALOTA HÍRESSÉGEI" SÉTÁNY LÁTVÁNYTERVE

JELKULCS


