Műszaki leírás
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00014. pályázat
Zöld város kialakítása Medgyesegyházán

BEVEZETÉS
Medgyesegyháza Város integrált településfejlesztési programjában célul tűzte ki városrészének
megújítását, a zöldfelületek és a közterületek fejlesztését.
A fejlesztési program célja a zöld – rekreációs funkciók fejlesztése, a települési arculat és identitás
erősítése.
A fejlesztés fókusza Medgyesegyháza belvárosa.
A zöld város programnak köszönhetően növekedik a zöldfelületek aránya.
A Fejlesztési program projektelemei:


Művelődési ház



Sportpálya



Idősek otthona parkja



Szondy utca



Csanád vezér park



Kossuth tér

Projektelem

HRSZ

Művelődési ház

525 és 526/1 hrsz.

Sportpálya

212 hrsz.

Idősek otthona parkja

198/1 hrsz.

Szondy utca

1184 és 1198 hrsz.

Csanád vezér park

1182/8

Kossuth tér

120/1, 121/1, és 08/1

1

1.1.

Zöld – rekreációs funkciók fejlesztése

Medgyesegyháza belvárosában kevés az olyan kialakítású és állapotú zöld – rekreációs és
sportterületek, melyek megteremtenék az aktív kikapcsolódás lehetőségét. Hiányoznak, valamint
nehezen elérhetőek az olyan kiegészítő szolgáltatások, melyek támogatnák a sportolást. Cél, hogy a
jelenleg

elhanyagolt

képet

mutató

zöldfelületek

megújításra

kerüljenek,

sport-rekreációs

használhatóságuk javuljon.

1.2.

Települési arculat és identitás erősítése

Medgyesegyháza és környékén elindult helyi kezdeményezéseknek és együttműködéseknek
köszönhetően javult az arculat és ennek eredményeként egy olyan összefogott, városi arculat
kialakítása, aminek segítségével Medgyesegyháza és térsége identitása erősödik, a lakosai számára egy
vonzó, letisztult környezet alakulhat ki.

1.3.

Közterületek állapotának fejlesztése

A közterületek fejlesztése, az akadálymentesítés biztosítása barátságos, kényelmes építészeti
megvalósításával nagymértékben segítené Medgyesegyháza belvárosának fejlődését.

1.4.

Szolgáltatás kínálat bővítése

A rendezvénytér valamint annak kiszolgáló létesítményének kialakítása kulcselem a szolgáltatások
minőségének fejlesztésében.

FEJLESZTÉS HELYSZÍNÉNEK BEMUTATÁSA
2.1. Földrajzi környezet
Medgyesegyháza Békés megyében helyezkedik el, annak D-i felében, területe sík. A Körös-Maros
közén és a Körösök-Berettyó vidékén majdnem tökéletes a síkság.
Klíma adottságaiban DK-i fekvéséből következően a kontinentális jegyek éreztetik hatásukat.
Éghajlata az Alföld középső és északi részeihez képest melegebb, szárazabb. A telek
középhőmérséklete magasabb és a fagymentes időszak hossza rövidebb, mint pl. az Észak-Alföldön. A
júliusi középhőmérséklet az ország délkeleti térségében a legmagasabb. Az Alföld nagy részét a 21-22
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C közötti értékek jellemzik. Békés megyén halad át a 22 oC izoterma, a megye déli és keleti részén a

o

júliusi középhőmérséklet 22 oC feletti.
Ez az ország legmelegebb nyarú térsége. Az évi középhőmérséklet országos megoszlásában is
kiemelkedik a megyében, és Medgyesegyházán, ahol 11 oC feletti átlagos érték jellemző. Az éves
csapadékmennyiség a kontinentális hatás következtében alacsonyabb az országos átlagnál.
Medgyesegyháza az ország egyik legszárazabb vidékei közé tartozik, ahol az 500 mm-t sem éri el az
éves csapadékmennyiség. Az éghajlatban meglévő területi differenciákban a légköri és a besugárzási
viszonyok játsszák a fő szerepet, a minimális magasságkülönbségű sík felszín nem bír éghajlat
módosító hatással.
A talajvíz összefüggően a Maros hordalékkúpján, a megye DK-i részén, a Csanádi-háton érhető el.
Ennek a szélén található Medgyesegyháza is. A település beépített területén a talajvíz nagyrészt a
kommunális szennyvíz-szikkasztások következtében szennyeződött el. A másik jellemző diffúz
szennyezési forma a mezőgazdaság terhelése. A műtrágyák, trágyák, valamint a gyom- és rovarirtó
szerek felhasználásának módja miatt a művelt területek alatt sok helyen a nitrát, ammónium és
peszticid szennyezés határérték feletti vagy a határérték közelében van.
A vizeket illetően Medgyesegyháza is „tranzit” terület, aminek az a következménye, hogy a
vízkészletek mind mennyiségileg, mind minőségileg döntő mértékben függenek a szomszédos
területeken zajló természetes folyamatoktól és mesterséges beavatkozásoktól. A vizek, más
területekről és főként az országhatáron túlról érkeznek, gyakran nem megfelelő mennyiségben,
minőségben és eloszlásban.
Medgyesegyháza jogszabály szerinti, levegőminőségi besorolásban a 10. légszennyezettségi zónába
tartozik, ennek megfelelően a SO2, CO, NO2 és a benzol esetében a légszennyezettségi érték nem éri
el/nem haladja meg a vizsgálati küszöböt. A PM10 esetében a légszennyezettség az alsó és középső
sáv között mozog. Szaghatással járó nagyüzemi állattenyésztés a belterülettől távol helyezkedik el.
Vonalas légszennyező forrásnak tekinthetők a köz és mezőgazdasági utak és a rajtuk folyó forgalom,
ezt a hatást „kiegészíti” az őszi és tavaszi intenzív talajelőkészítési munkák porterhelése.
A város külterülete kiváló termőhelyi adottságú szántókból (30 AK átlag), homokos-szikes
területekből (14 AK átlag) áll így az összesített területi átlag 24 AK. A lazább szerkezetű homokos
vályog talajok kitettebbek a széleróziónak és az ez által okozott talajpusztulásnak.
Külterületén négy kunhalom található, további országosan védett terület nem található.
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A településen ipari termelésből adódó, jelentős zajterhelés nem tapasztalható. Zajterhelést az átmenő
út és forgalma valamint a vasút okoz, azonban mértéke nem lépi túl a megengedett szintet. Időszaki
zajterhelésnek tekinthető az őszi-tavaszi munkákhoz és a dinnyeszállításhoz kapcsolódó nehézgépek
okozta zajkibocsátás.

2.2. Fejlesztési projekt bemutatása
Medgyesegyháza közterületei komoly szabadtér építészeti potenciállal bírnak. A szabadterek
funkcionális változása és a tervezési területek építészeti-tájépítészeti minőségében beálló pozitív
változások kedvezően hatnak a település épített környezetére, ami ilyen módon motorja lehet a távlati
fejlesztéseknek. Emellett helyi, egyedi, karakterképző elemekkel a lakosok identitástudata is
erősödhet.
Medgyesegyháza Zöld Város programjának célja a Városközpont megújítása, a zöld – rekreációs
funkciók fejlesztése, a települési arculat és identitás erősítése, egy olyan összefogott, városi arculat
kialakítása, aminek köszönhetően Medgyesegyháza és térsége egységesen tud megjelenni.
Ennek keretében fejlesztésre kerülnek a településrész zöldfelületei és közterületei.

2.3. Zöldfelületek
A zöldfelületek megújításával kapcsolatban a tervezés során a következő elvek a meghatározók:
fenntarthatóság – ez egyfelől az alacsony fenntartási igényeket jelenti (könnyen karbantartható, tartós
építészeti és kertészeti megoldások), másrészt olyan növények alkalmazását, melyek jól tűrik a változó
klimatikus adottságokat, extrém száraz, hideg, vagy szeles időben is – jelentősebb kár nélkül –
képesek túlélni használhatóság – a zöldfelületek elérhetőségének, megközelíthetőségének növelése
többek között mozgáskorlátozottak számára is ökologikus kialakítás – biológiai aktivitás növelése,
ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása és erősítése, lokális biodiverzitás növelése

biztonság –

CPTED tervezési elvek: rálátás és láthatóság, biztonságérzet növelése a térépítészeti koncepció,
növénytelepítés, közvilágítás és korlátozott elérhetőségű terek kialakításának eszközével
Minél több városi zöldfelületet szükséges olyan módon átalakítani, hogy azok a lakosok számára
használhatóvá váljon. A beavatkozások során javasolt a klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól
alkalmazkodó növények telepítése, több szintes, változatos fajösszetételű, adaptív társulások
létrehozása. A növényszelekciók meghatározásakor kiemelt szempont a biodiverzitás, valamint hogy
minél nagyobb legyen a honos növények aránya. Az átláthatósága és a biztonságérzet biztosítása
érdekében a magas cserjefajok kerülendők, vagy fenntartás során kezelendők.
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2.4. Közlekedés és közművek
Úthálózat, Burkolatok, Parkolók
A beruházáson belül sétányok kerülnek kialakításra.
Belterületi csapadékvíz és belvízvédelem
A tervezés során mindenhol alapvető cél volt, hogy lehetőség szerint a csapadékvizeket helyben
tartsuk.
A beavatkozás során nem tervezünk olyan beavatkozást, ami a belvíz állapotát befolyásolná, a
területen tudomásunk szerint nincs belvízveszély, és a beavatkozások következményében sem lesz.
A zöldfelületek tekintetében a hagyományos vízelvezetési rendszer (pontszerű és vonalmenti
vízelvezetés) kiépítése nem javasolt. A területre kerülő csapadékvizek helyben (a zöldfelületen)
hasznosulnak, nem kerülnek bevezetésre a csapadékvíz csatornába. A szilárd burkolatok lejtését úgy
kell kialakítani, hogy minden lefolyó víz jelentősebb összegyülekezés és koncentráció nélkül a
zöldfelületekre jusson. A vízáteresztő stabilizált burkolatok átengedik a csapadékvizet, ami az
alépítményen keresztül szintén a talajba jut. Ilyen módon minden, a területre jutó csapadékvíz a
parkon belül marad.

PROJEKTELEMEK ISMERTETÉSE


Művelődési ház



Sportpálya



Idősek otthona parkja



Szondy utca



Csanád vezér park



Kossuth tér

3.1. Általános adatok
Medgyesegyházán a városközpont több eleme is fejlesztésre kerül. A Kossuth térrel szemben
lévő Művelődési ház nyugati és déli oldalán L alakban lévő parkoló városi
rendezvényközponttá kerül fejlesztésre. A térre ízléses fából készült pavilonok kerülnek
elhelyezésre és egy mobil színpad kerül beszerzésre. Építésre kerülne egy nyilvános mosdó a
művelődési ház Sörkertjének felújításaként, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár színpad
mögötti öltözői kerülnének felújításra, mely a városi ünnepek, rendezvények lebonyolítását
leegyszerűsítené, azok színvonalát emelné.
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A projekt másik fő helyszíne a városi sportpálya, ahol a porta-gondnok épület felújításra
kerülne, kispadok építése tervezett, továbbá szabadtéri fitneszpark kerülne kialakításra. A
futballpálya régi, elavult reflektorainak cseréje is megvalósulhat korszerű, energiatakarékos
világításra. Rekontrán futókör kerül kivitelezésre.
Az Idősek otthona parkja revitalizálásra kerülne, új sétány, pihenő pontok alakulnának ki,
öntözőrendszer kerülne telepítésre.
A Kossuth Lajos tér Önkormányzat felőli oldalán megújulna egy fasor és a közvilágítás,
valamint plusz parkolók kerülnének kialakításra. A Kossuth téren lévő játszótér köré kerítés
kerülne kiépítésre a gyermekek védelme érdekében.
A Szondy utca sarkán egy mutatós évelő virágágyást alakulna ki.
A Csanád vezér park megszépülhet egy sétánnyal, növényekkel, utcabútorokkal.
A Csanád vezér park megszépülhet egy sétánnyal, növényekkel, utcabútorokkal.

3.2. Művelődési ház és környéke
Meglévő állapot

Tervezett állapot

A Művelődési Ház melletti észak-nyugati parkoló szélére 4 db fa szerkezetű árusító pavilon
kerül telepítésre, ami a városi rendezvények idején különböző árusok helyeként szolgálhat.
A Művelődési Ház előtti füves területen az elöregedett nyírfák kivágására kerülnek, helyette
májusfák és virágos kőrisek kerülnek ültetésre. Levendula ágyások telepítése tervezett, a
növények tövét ajánlott mulccsal borítani. Asztalitenisz asztal valamint kültéri sakk pálya
kerül kialakításra továbbá utcabútorok telepítése tervezett.
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Fa árusító pavilon 3x2 m -es

4 db

Gyep

256,4 m2

Levendula (Lavandula angustifolia 'Hidecote

81 db

blue')
Fa (Prunus padus - májusfa)

6 db

Fa (Fraxinus ornus - virágos kőris)

3 db

Mulcs

0,7 m3

Asztalitenisz asztal

1 db

Kültéri sakk készlet

1 db

Pad

2 db

Kerti pad garnitúra

4 db

Fakivágás,tuskózás, kertészeti munkálatok,
hulladék elszállítás

16 db
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3.3. Sportpálya
Meglévő állapot

Tervezett állapot

A beruházás keretein belül a sportpályához tartozó porta-gondnok épület felújításra kerül. A
Moravszki utcai kis bejárathoz kerül telepítésre egy szabadtéri fitneszpark, ami
kereskedelemben kapható szabadtéri használatra kialakított fitneszgépekkel kerül (légben
járó, elliptikus sétáló, karizom erősítő, twister és sítréner, tai chi, dupla tolódzkodó,
háromoldalú bordásfal) felszerelésre, a gépek a talajhoz lesznek rögzítve. A fitneszpark
elemei alatt gumilap burkolat kerül terítésre.
A futballpálya mellé, a régi kispadok helyére készül két darab fedett kispad (2x 3 m-es). A
régi kispadok elbontásra kerülnek.
A futballpálya korszerű megvilágításához, a jelenleginél magasabb, 14 m fénypontmagasságú
oszlopokra energiatakarékos 150W-os LED-es reflektorok kerülnek telepítésre. A fitneszpark
mellé LED-es kandeláberek, kerékpár tárolók, kerti pad garnitúra, hulladékgyűjtő kerül, köré
kerítés kerül kiépítésre.
Porta-gondnok épület

4,5 m2

Fedett kispad 3 m-es

2 db

Gumilap burkolat

48 m2

Kerítés 1,5 m magas

40 m

Légbenjáró

1 db
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Elliptikus sétáló

1 db

Karizom erősítő

1 db

Twister és sítréner

1 db

Tai chi

1 db

Dupla tolódzkodó

1 db

Háromoldalú bordásfal

1 db

Kerti pad garnitúra

1 db

Kerékpártároló (Sico Complex Modell 5000-

2 db

5056)
Hulladékgyűjtő

2 db

14 m-es LEDes kandeláber

6 db

Napelemes LEDes kandeláber (UNK-6M-

2 db

SMART-1-2017-KV)
Kondipark telepítés, művezetés

1 alkalom
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4. Idősek Otthona parkja
Meglévő állapot

Tervezett állapot

Az Idősek Otthonát körülvevő parkban a zöldterületet fejlesztjük. A beteg, túlkoros növények
kivágásra kerülnek. Akadálymentes sétány épül, ahol az otthon lakói kerekesszékkel is tudnak
majd közlekedni. A régi útburkolat akadálymentes (hagyományos térkő), illetve minden
rétegrendjében vízáteresztő burkolatra (öko térkő) cserélődik. Kihelyezésre kerül kerti pad
garnitúrák, padok, hagyományos hulladékgyűjtők, egy bográcsozó és napelemes LED-es
kandeláberek. A sétány mellé több pontban pergolákat telepítése tervezett, 2-2db fehérciklámen színű futórózsával. Májusfák, kőris fák, nyári orgona cserjék, rózsabokrok, évelők
ültetése tervezett, továbbá a kerítés mellé kúszónövények kerülnek ültetésre. A növények
tövét borovi fenyő mulccsal javasolt takarni. A területen szükséges öntözőrendszer telepítése.
Térkő

828 m2

Öko térkő

273 m2

Öntözőrendszer kialakítás
Napelemes LEDes kandeláber (UNK-6M-

1 db
4 db

SMART-1-2017-KV)
Pad

8 db
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Kerti pad garnitúra

8 db

Hulladékgyűjtő

7 db

Bográcsozó

1 db

Pergola

3 db

Cserje (Buddleja davidii 'White profusion' fehér nyári orgona)
Cserje (Buddleja davidii 'Black knight' - lila
nyári orgona)
Cserje (Buddleja davidii 'Pink delight' rózsaszín nyári orgona)
Cserje (Caryopteris incana - kékszakáll)

3 db

Cserje (Deutzia gracilis - gyöngyvirágcserje)
Parkrózsa (Rosa ssp.’Szent Erzsébet’)

7 db

Futórózsa (Rosa ssp. 'Harlequin')

6 db

Árnyékliliom (Hosta plantaginea)

22 db

5 db
4 db
8 db

6 db

Árnyékliliom (Hosta fortunei

22 db

'Aureomarginata')
Levendula (Lavandula angustifolia 'Hidecote

92 db

blue')
Lilaakác (Wisteria sinensis)

20 db

Japán lonc (Lonicera japonica 'Halliana')

19 db

Vadrózsa piros (Rosa ssp. 'Eddie's jewel')

8 db

Vadrózsa fehér (Rosa ssp. 'Paulii')

8 db

Fa (Prunus padus - májusfa)

2 db

Fa (Fraxinus ornus - virágos kőris)

5 db

Sásliliom (Hemerocallis fulva)

60 db

Mulcs

4,5 m3

Kavics, tipegő, talaj felszedés, terület

170 m3 talaj

előkészítés, inert és egyéb bontási hulladékok
elszállítása
Fakivágás, tuskózás, kertészeti munkálatok,

21 db

hulladék elszállítás
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3.5. Szondy utca
Meglévő állapot

12

Tervezett állapot

A Szondy és a Gárdonyi Géza utca kereszteződésében található terület kereszteződés felőli
ágyásai kerülnek fejlesztésre a pályázat keretein belül. A jelenlegi egynyári virágágyások
helyére évelő levendula, illetve talajtakaró rózsa ágyások létesülnek. Az ágyásokat borovi
fenyő mulccsal takarandók. Továbbá kiültetésre kerül 6 db parkrózsa.

Levendula (Lavandula angustifolia 'Hidecote
blue')
Parkrózsa (Rosa ssp.’Szent Erzsébet’)
Talajtakaró rózsa (Rosa ssp. ’Alba
Meillandina’)
Talajtakaró rózsa (Rosa ssp. ’The Fairy’)
Mulcs (Borovi fenyő 0,5-6 cm) m3

560 db
6 db
275 db
275 db
18,5 m3

3.6. Csanád vezér park
Meglévő állapot

Tervezett állapot

A beruházás keretén belül a Csanád vezér parkban zöldterület rekonstrukció valósulna meg.
Kialakításra kerül egy teljes rétegrendjében vízáteresztő, öko térkőből készült sétaút, ami
mellé kihelyezésre kerülnek utcabútorok, hulladékgyűjtők, illetve napelemes LED-es
kandeláberek. A sétány úgy kerül kialakításra, hogy a park kopjafái mellett el tudjanak sétálni
a parkba látogatók, és így jól láthatóak legyenek. Ültetésre kerülnek Nyári orgona cserjék,
talajtakaró rózsák, továbbá árnyékliliomok. A sétány mellé pergolákat telepítése tervezett, 213

2db fehér-ciklámen színű futórózsával. A növények töve borovi fenyő mulccsal takarandó. A
terület gyepes részének gyomtalanítása és felülvetése szükséges.

Pad

6 db

Hulladékgyűjtő

2 db

Pergola

2 db

Öko térkő

130 m2
2500 m2

Gyep
Napelemes LEDes kandeláber (UNK-6M-

3 db

SMART-1-2017-KV)
Cserje (Buddleja davidii 'White profusion' fehér nyári orgona)
Cserje (Buddleja davidii 'Black knight' - lila
nyári orgona)
Cserje (Buddleja davidii 'Pink delight' rózsaszín nyári orgona)
Futórózsa (Rosa ssp. 'Harlequin')

4 db

Talajtakaró rózsa (Rosa ssp. ’Alba
Meillandina’)
Talajtakaró rózsa (Rosa ssp. ’The Fairy’)

95 db

Fa (Albizia julibrissin - selyemakác)

8 db

Árnyékliliom (Hosta plantaginea)

80 db

Árnyékliliom (Hosta fortunei

80 db

3 db
3 db
4 db

95 db

'Aureomarginata')
7,26 m3

Mulcs (Borovi fenyő 0,5-6 cm) m3
Kavics, tipegő, talaj felszedés, terület

40,5 m3 talaj

előkészítés, inert és egyéb bontási hulladékok
elszállítása
Fakivágás, tuskózás, kertészeti munkálatok,

18 db

hulladék elszállítás

14

3.7. Kossuth tér
Meglévő állapot

Tervezett állapot

A Kossuth téren található elöregedett tujasort (41 db) kivágásra kerül, majd helyére ültetésre
kerül 36 db gömbjuhar, ezzel biztosítva egy egységesebb, szebb látványt a területnek. LED-es
kandelábereket telepítése tervezett a régi kandelábersor helyére valamint új hulladékgyűjtők
telepítése vált szükségessé. A fák töve borovi fenyő mulccsal takarandó. A gyermekek
15

védelme érdekében a Kossuth téren lévő játszótér körbekerítése is megvalósulhat. A Kossuth
téren parkolók és járda kerül kialakításra.
LEDes kandeláber

16 db

Fa (Acer platanoides 'Globosum' –

36 db

gömbjuhar)

2 m3

Mulcs (Borovi fenyő 0,5-6 cm) m3
Hulladékgyűjtő

8 db

Kerítés

90 m

Térkő

736 m2

Fakivágás, tuskózás, kertészeti munkálatok,
hulladék elszállítás

41

Az OTP bank melletti területen a meglévő 3 db kiöregedett, túlnőtt szivarfa cserére szorul.
Vágást követően 3 db esztétikusabb gömbjuhar fa ültetése tervezett, a fák töve borovi fenyő
mulccsal takarandó.
Fa (Acer platanoides 'Globosum' –

3 db

gömbjuhar)

0,19 m 3

Mulcs (Borovi fenyő 0,5-6 cm) m3
Fakivágás, tuskózás, kertészeti munkálatok,
hulladék elszállítás

3 db

16
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