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Uniós támogatással a Három Kör 
Delta Kft. tervei alapján megvaló-
sult a volt üveggyári hulladékle-
rakó kármentesítése, majd elké-
szült egy multifunkcionális, több 
generáció kikapcsolódását szol-
gáló létesítmény a Glass Park, a 
PL Stúdió Kft. tervei alapján.
A Parkba vezető felújított úton az 
autóval érkezőket szilárd burko-
latú parkolók, a kerékpárosokat 
összesen 28 férőhelyes acél ke-
rékpártartó, és információs táblák 
fogadják.
A vízzáró agyag, majd termő-
föld réteggel feltöltött, mintegy 
18  000 m2 gyep, 8000 db cserje, 
és fa telepítésével újjászületett te-
rületen a gyermekek mozgásigé-
nyét homok burkolatú játszótér 
(játszóvár, fészekhinta, kombinált 
mászóka, lengő akadálypálya, kö-
télpálya, statikus fitnesz rendszer) 
elégíti ki.

A labdajátékok kedvelőit egy el-
kerített, kivilágítható, 20X40 m 
méretű, több rétegű, sport bur-
kolattal ellátott, három különböző 
színnel felfestett, multifunkcioná-
lis (kézilabda-, 2 db kosárlabda-, 
tenisz-) pálya várja.
A BMX, gördeszka és görkorcsolya 
megszállottjai a Skatepark pro-
fesszionális elemekből álló pályá-
ján, és egy 9X12X3 m méretű óriás 
félcsőben, míg a kerékpárosok a 
kitermelt földből emelt ügyességi 
pályán is próbára tehetik képes-
ségeiket. Az extrém sportked-
velőket pedig elemekre bontható 
mobil lelátó várja.
A látogatók pihenését ülőpadok-
ból, lócákból, asztalokból álló tér-
bútor család, felfrissülését pedig 
két nyomógombos ivókút, vala-
mint a létesítmény területén üze-
melő büfé biztosítja. Ugyancsak 
a látogatók kényelmét szolgálják 
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a kulturált öltözők, WC-k, vizes-
blokkok, továbbá a park területén 
elérhető ingyenes wifi hálózat.
A park használata személyes és 
ingyenes regisztrációhoz kötött. 
A regisztráció során a park láto-
gatói névre szóló regisztrációs 
kártyát kapnak, amit belépéskor 
a pénztárban lévő munkatárs-
nak minden esetben fel kell mu-
tatni. Fontos tudni, hogy a Glass 
Park nyitvatartási ideje a külön-
böző évszakokhoz igazodik, így 
március 15. és május 15. között 
10:00 - 18:00 óráig, május 16. és 

szeptember 30. között 10:00 - 
21:00 óráig, október 1. és novem-
ber 15. között 12:00 - 17:00 óráig 
tart nyitva. A multifunkciós pá-
lya és az extrém park kivételé-
vel a létesítményben található 
eszközök használata ingyenes. 
A multifunkcionális pálya bérleti 
díja 2020. évben világítás nélkül 
2500Ft/óra, világítással 3000Ft/
óra, míg az extrém park bérle-
ti díja 300Ft/fő/alkalom. Bővebb 
információkat (nyitvatartási idő-
ben) a +36/20/230-0028–as tele-
fonszámon kaphatsz.
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A vár igazi kalandot jelent egy 
játszótéren a gyerekek számára. 
Az ilyen eszközök fejlesztése so-
rán azt tartják szem előtt, hogy 
érdekes, izgalmas, ösztönző ha-
tású játszótéri környezetet hozza-
nak létre, amelynek kockázatait 
a gyermekek megértik és képe-

sek megbirkózni azokkal. Fontos, 
hogy a játszótér és a játszótéri 
eszközök kihívást jelentsenek a 
gyerekek számára. Az Unimini 
Morian elnevezésű játszóvár a 
3-5 éves korosztály számára kínál 
izgalmas mozgási lehetőséget.

Játszóvár (Hags Unimini Morian)

Kombinált mászóeszköz az 5-12 
év közötti gyerekek számára 
nyújt szórakozási lehetőséget. A 
játszóterek kialakítása során az 
egyik legnépszerűbb termékcsa-
ládot a kombinált eszközök al-
kotják, amelyek a mozgásfajták 
végtelen lehetőségét biztosítják, 
elfoglaltságot és csoportos játé-
kot nyújt egyszerre több gyerek 
számára. Formavilágát tekintve 

modern és innovatív, ugyanakkor 
acélszerkezete miatt masszív, idő-
tálló eszköz. Mérete 410 x 390 cm. 
A futurisztikus eszköz több elem-
ből tevődik össze, s legnagyobb 
előnye, hogy nagymértékben ja-
vítja a gyerekek egyensúlyérzé-
két, a térbiztonságát, növeli a tér-
látást, valamint elősegíti a szem-, 
kéz- és lábkoordináció fejlődését.

Kombinált mászóeszköz (Agito Corro)
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A gyerekeknek igényük van az 
ügyességüket próbára tevő kihí-
vásokra és boldogan teljesítenek 
olyan feladatokat, amelyek finom-
motoros képességeiket fejlesztik. 
Ezt szolgálja a népszerű Amazon 
Basin akadálypálya-elem, amely 
5-től 12 éves korig használható. 
Az élmény adott, a magasság 60 
cm, így nincs szükség beülőkre, 

karabinerekre, a kialakításához 
elég egy homokos ütéscsillapító 
burkolat. Az akadálypálya-elem 
lényege, hogy a félkörív egyik vé-
géből a másik végébe kell egyen-
súlyozva átjutni úgy, hogy közben 
a lábunk alatt szabadon elmoz-
dulhatnak a felfüggesztett hen-
ger alakú elemek.

Akadálypálya-elem (Amazon Basin)

A kötélpálya a park egyik legnép-
szerűbb eleme. Lényege, hogy 
egy kifeszített acélsodrony kö-
télen, amely tervezett lejtéssel 
rendelkezik, a gyerek a kiindulási 
pontból, egy kifejezetten erre a 
célra tervezett, függesztett tá-
nyérhintán ülve az érkezési pon-
tig csúszik. A gyerek az indulás-

sal egy időben a lába közé veszi 
a tányérhintát és lábát felemelve 
végigcsúszik a pályán, majd az 
érkezési résznél található csilla-
pító elembe ütközve nagyjából a 
pálya feléig visszacsúszik. A kö-
télpályát egyszerre csak egy sze-
mély használhatja, melynek teljes 
hossza 21 méter.

Kötélpálya (Mantis)
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A multifunkcionális pályán elhelye-
zett pályák: labdarúgó, kosárlabda, 
kézilabda, tenisz játékterének ha-
tárai és egyéb vonalai különböző 
színekkel kerültek felfestésre. Így 
egy sportpályán több használati 
funkció is megvalósul. A rugalmas, 
többrétegű burkolat kíméli a játé-
kosok ízületeit, csökkenti a horzso-
lások valószínűségét, valamint a 
cipők és labdák kopását.

A pályához 2 db kispályás focika-
pu, 4 db mozgatható kosárpa-
lánk, valamint 1 készlet teniszhá-
ló tartozik. Köszönhetően a 8 db 
400 W-os fémhalogén reflek-
tornak, a pálya sötétedés után is 
használható. A játékteret 5 méter 
magas, fonott fémháló veszi kö-
rül, megakadályozva ezzel, hogy a 
labda elhagyja a pályát.

Multifunkciós pálya

A statikus  fitneszrendszer lénye-
ge, hogy súlyok helyett saját tes-
tünket használjuk izmaink építé-
sére. Ezek a fitneszeszközök arra 
készültek, hogy szórakozássá 
varázsolják a testmozgást, akár 
egyedül akár társaságban végez-
zük. Az eszközök hívogatóak, fel-
használóbarát kialakításúak és 
mindenféle fizikai kondícióban és 
életkorban lévő, sportolni vágyó-
nak lehetőséget kínálnak, hogy 
fejlesszék állóképességüket, ki-
tartásukat. Az életkor előrehalad-
tával a gyakorlatok ismétlésszá-

ma általában kevesebb, az edzés 
ritmusa lassabb, az ismétlések 
közötti pihenőidő hosszabb. Ez 
a fajta tréning az izmok fejlődő-
képes, alsó rétegét terheli és a 
tömeg fejlődésével együtt erőnö-
velő hatása is van. Fontos tudni, 
hogy az izmok nem edzés közben 
épülnek, hanem az utána követ-
kező pihenőidő alatt. Ezért lénye-
ges, hogy mit eszel edzés előtt 
és után. Edzés előtt szénhidrátot 
ajánlatos fogyasztani, utána pe-
dig fehérjedús termékeket.

Statikus fitneszrendszer (Stamco Stiig-01)



11

10

A parkban a klasszikus sport-
ágakon és aktív kikapcsolódáson 
kívül a lakosság számára új, nem 
mindennapi sportok gyakorlására 
is lehetőség nyílik. Az elsődleges 
cél az, hogy az itt megtalálható 
professzionális extrémsport pá-
lyák mihamarabb megteljenek 
helyi fiatalokkal. Az ehhez vezető 
út első lépéseként az új szaba-
didős tevékenységek bemutatá-
sa, és alapfokú ismeretek elsajátí-
tása kulcsfontosságú. Rendszeres 
sportfoglalkozások keretében az 
érdeklődők megismerhetik a már 
meglévő, és az új sportpályák, 
sportereszközök használatát, ta-
pasztalt oktatók segítségével. A 
foglalkozások keretében megis-

merkedhetnek többek között a 
bmx, flatland, gördeszka, street 
workout, roller, slackline, görkor-
csolya, graffity art   egyedi sport-
ágakkal, irányzatokkal. A foglal-
kozásokra munkaidő (iskolaidő) 
után, heti rendszerességgel kerül 
sor. A foglalkozásokon való részvé-
tel és a foglalkozások alatt a pálya 
használata díjmentes, eszközök 
és védőfelszerelések korlátozott 
számban rendelkezésre állnak. A 
foglalkozásokon való részvétel je-
lentkezéshez kötött, jelentkezni 
és érdeklődni a Glass Park hivata-
los facebook oldalán, vagy a fog-
lalkozások alatt az ott tartózkodó 
kollégáknál lehetséges!

Sportfoglalkozások a Glass Parkban

A skatepark legfőbb ismérve, 
hogy különböző lejtő, emelkedő 
és íves elemekből áll össze, ame-
lyeken olyan extrém sportokat 
űzhetünk, mint a görkorcsolya, a 
gördeszka, a bmx vagy esetleg a 
roller. A sajószentpéteri skatepark 
fő eleme a 9 méter széles, 12 mé-
ter hosszú és 3 méter magas óriás 
félcső. Ez a fajta kialakítás (a spor-
tolók szemszögéből) a felhaszná-
lás élvezeti értékeit, versenymi-
nőségű, kifejezetten a trükkök és 

a kombinációk számára kialakí-
tott elemek élvezetesebb és sok-
színűbb felhasználását teszi le-
hetővé. Természetesen egy ilyen 
park használata esetén a baleset-
veszély sem elhanyagolható, így 
bukósisak, térdvédő, könyökvédő, 
valamint csuklóvédő használata 
kifejezetten ajánlott. Ezen védő-
eszközök alkalmazásával a sérü-
lési kockázat minimalizálható. A 
kerékpáros ügyességi pálya lé-
nyege, hogy meghatározott szint-
különbségeket kell leküzdeniük 
a bringásoknak, méghozzá úgy, 
hogy egy-egy ugratóról akár mé-
tereket is repülnek a levegőben. 
Természetesen ehhez megfelelő 
kondíció, különleges kialakítású 
kerékpár és persze nem kevés 
bátorság szükséges.

Skatepark és kerékpáros ügyességi pálya
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