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Gyümölcsös - a Kamaraerdei út felé eső  részen
egy nagy térál lású gyümölcsös kialakítását terveztük,
amely a fenntartás viszonylatában alakítható,
formára metszve. A későbbiek során a kert látványos,
karakteres részévé válhat.

Hul ladéktároló

kazánház

Meglévő  és megtartandó fenyőcsoport

Kültéri tornapálya

Petanque  -  az idős emberek körében
is közkedvelt társas játék, amely a
közösségi élet mellett a napi szükséges
testmozgást s kivált ja az emberekbő l .

Kiskertek  -  egy-egy lakosztályhoz
rendelve, kiskert művelésére adunk
lehetőséget, melyet a lakó saját döntése
alapján virágos-, zöldséges,- fűszer,-
i l letve gyógynövény kertnek nevelhet,
gondozhat.

A szomszédos terület  meglévő  faál lományának
sűrűségét átvezetve, fokozatosan ri tkulva fásítottunk.

Sétaút hálózat
A felsorolt funkciókat összekötő  sétaútvonal,
ami a fenntartó járművek mellett lehetőséget
ad egy kiadós sétára, a kert bejárására.
Az út mentén, annak ki teresedésénél padokat,
pihenőket terveztünk.

40 db gk. parkoló

Idősek játszótere - a kert árnyékos,
hűs részein a l igetessé átalakított
erdőben az idősek számára használható,
elsősorban a különböző  testrészeket
megmozgató " játszó" eszközöket
terveztünk, amelyek kültéren, fr iss
levegőn nyújtanak lehetőséget mozgásra.

Virágkiültetés

Az erdőrész cserjeszintjének tel jes
megtisztítása javasolt.  Az értékesebb
fák szelektálásával egy r i tkább ál lományú,
a Kamaraerdőre jel lemző ,  főként cseres -
kocsánytalan tölgyes, elegyes erdő
kialakítására kell törekedni, sétautakkal,
pihenőrészekkel hozzákapcsolni a kert
egészéhez.
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Külső  közösségi hely - az épület közép-
ső  traktusa tartalmazza a foglalkoztató
helyiségeket, annak folytatásaként létre-
hoztunk egy kültéri  közösségi helyet,
amely lehetőségeket teremt előadások,
i l l .  egyéb szervezett programok lebo-
nyolítására. Eső tetővel, pergolával lehet
védetté, huzamosabb tartózkodásra
alkalmassá tenni.
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Kneipp -  park  - Sebastian Kneipp lelkész által
forradalmasított  természetgyógyászati
módszerek alkalmazása kert i  elemként - hideg
vizes taposómedence, f inomabb, i l letve durvább
járófelületeken mezít láb járkálás stb. alapvetően
az egészséghez kapcsolódó idő töltést jelent.
Megfelelő  személyzet esetén a Kneipp - kúra
egyéb eleme is felvehető  az idősek otthona által
nyújtott szolgáltatások közé.
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