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Játékra fel! 
 

Sokak örömére elkészült Erdőtarcsa 
„új” játszótere.  

Az Önkormányzat által már 2010 
nyarára tervezett játszótérnek végül 2012. 
január 16-án megtörtént a műszaki átadás-
átvétele, és messze felülmúlja elődjét. Bár 
az „új” játszótér „a régi szabványosítása” 
címén került megvalósításra, esetünkben 
inkább beszélhetünk valami új születéséről, 
mintsem a régi felújításáról. Hogy minderre 
miért volt szükség, az nem is kérdés. Ma 

Erdőtarcsán több mint 80 tizennegyedik életévét még be nem töltött gyermek él, akik igénylik 
a szabadban eltölthető játék lehetőségét, s számukra a régi játszótér nem nyújtott megfelelő 
teret.  

Előzetes tereprendezés után sorkerült az új játékok felépítésére. Az elhasználódott vas-
szerkezeteknek, a rozsdás láncoknak és a girbe-gurba, gazos talajnak mostanra semmi nyoma, 
hiszen helyükbe új és esztétikus, természetes 
anyagokból készült játszóeszközök kerültek, 
melyek több szempontból is jobb szolgálatot 
tesznek Erdőtarcsa lakosainak. A 
faszerkezetű játékok, nem csak azt mutatják, 
hogy az Önkormányzat igyekezett 
környezettudatosan felújítani a falu 



játszóterét, hanem azt is, hogy törekedtek a tér kellemesebbé és barátságosabbá tételére. Ez 
sikeresen meg is valósult. A fajátékok tökéletesen beleillenek a táj látképébe, így nem 
rikítanak ki annyira, mint fém elődjeik. Előnyük még, mindezek mellett a fémszerkezetekkel 
szemben, hogy kevésbé balesetveszélyesek, így a rajtuk játszó gyerekek nagyobb 
biztonságban vannak, a gyermekükre ügyelő szülők pedig nyugodtabbak lehetnek. A 
biztonságot szolgálja még a játékok alatt elhelyezett ütésálló gumiburkolat is, mely 
megakadályozza, hogy a megbotló vagy elcsúszó gyerekek komolyabb sérüléseket 
szerezzenek.  

Az új játékok egy másik kiváló tulajdonsága, 
hogy képesek több korosztály igényeit is kielégíteni (a 
régebbi játékoknál sajnos ez nem volt így). A 
bölcsőülőkés hinta tárt karokkal várja már a 
legkisebbeket is, míg a lapülőkés társa a nagyobbak 
szórakoztatásra szolgál. A felújított homokozó, a 
mérleghinta, az új rugósjátékok, a csúszda és a már 
említett hinták között válogatva mindenki megtalálhatja 
a magának leginkább tetszőt. Ezek mellett az új 

forgatóka (amőba-játék) a mozgáskorlátozott gyerekek számára is alkalmas kikapcsolódási 
lehetőséget nyújt. A játszóteret mindezek mellett felszerelték még szeméttárolókkal, a 
tisztaság megőrzése érdekében, valamint piknikasztallal és rönkpadokkal, melyek alkalmasak 
arra, hogy a játékban elfáradt gyerekek fújhassanak rajtuk egyet, és hogy a szülők 
kényelmesen figyelhessenek gyerekeikre. Az elhelyezett biciklitároló pedig segíti az esetleg 
kerékpárral messzebbről érkezőket.  

Mindezek tükrében kijelenthetjük, hogy Erdőtarcsának sikerült egy olyan új, 
színvonalas és családbarát közösségi teret létrehoznia, ahol 
a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki jól érezheti 
magát. Az új játszótér a gyerekek által kedvelt környezetet 
hozott létre, mely alkalmas a szabadidő kellemes és 
tartalmas eltöltésére a szabadban. Ezenfelül, az új tér és az 
új eszközök segítik a gyerekeket a megfelelő 
mozgáskultúra és testmozgás kialakításában, valamint 
segítenek a gyerekek szellemi és fizikai fejlődésében.  

A játszótér nem csak a gyerekeknek készült, hanem a szüleiknek is. Ezen az új, 
kellemes helyen alkalma nyílik a gyermekét játszani hozó szülőnek, hogy elbeszélgessen más 
szülőkkel a hétköznapok történéseiről. Mindemellett, ez a megújult tér helyet adhat az 
esetleges közösségi programoknak, rendezvényeknek, hogy így is közelebb hozza egymáshoz 
a faluban élőket.  

A játékkal eltöltött gyerekkor segíti a gyermekeket, hogy kiegyensúlyozott 
személyiséggé válhassanak. Vigyázzunk hát az új térre, hiszen mindannyiunké, a miénk.   



Mivel a játszótér műszaki átadásának időpontja a tél „derekára” esett, így egy nyílt nap 
keretében, amelyet hóemberépítéssel kötöttünk egybe, hivatalosan is birtokba vehették a 
gyermekek a játszóteret. 

 

             



           

 

 

 

            

 



                

 

 

          

 

 



         


