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Kedves Székesfehérváriak!

A játszótér nagyon fontos színtér a gyermekek életében, barátságok születnek, a kicsik megtanulják, hogyan kell egymás mellett
játszani. Lehetõséget biztosít a testmozgáshoz, az önfeledt játékhoz, a kreativitás fejlesztéséhez. A szülõk szemszögébõl pedig a
játszótér tisztasága és biztonsága a legfontosabb tényezõ.

2004-ben lépett életbe az a rendelet, mely az európai uniós szabványoknak megfelelõen szabályozta a játszótéri eszközök biztonsági
követelményeit. Székesfehérváron jelenleg mintegy 150 játszótér
van, amelyek felújítását évek óta folyamatosan végzi a Városgondnokság.

Ezt a lehetõséget felismerve fogalmazta meg önkormányzatunk
azt a célt, hogy túl azon, hogy a játszótereken lecseréli az elhasználódott és balesetveszélyes eszközöket, az egészségmegõrzést
szem elõtt tartva alakít ki családbarát közösségi tereket, hogy minél több korosztály találjon tartalmas elfoglaltságot magának.

Az elmúlt években mintegy 301 millió forintot költöttünk a játszóterek korszerûsítésére. Idén további 32 játszótér újul meg. Emellett a
2008-as esztendõben a Halesz liget és környezetének szépítését is
célul tûzte ki önkormányzatunk. Két frekventált helyen található park
is megszépül: a Petõfi szobor körüli terület valamint a Milleniumi
emlékmû környezetét is rendbe hozzuk. A kivitelezések becsült öszszege várhatóan nettó 350 000 000 forint.
Az új játszóparkok tervezése során ügyeltünk arra, hogy minél változatosabb játékokat helyezzünk el, és hogy minél több korosztály
találjon tartalmas elfoglaltságot magának.
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Játszótér felújítási helyszínek 2008
Játszóterek:
Ligetsor 4-6. és 7-9. között
Szedreskerti ln. 23-27. között
Színház u. és III. Béla Király tér
Csanádi tér
Budai u. 96.
Horvát I. ltp. 8-10. és 14-15. között
Toronysor 3-5. között
Palotaváros: MATÁV játszótér I. ütem
Palotaváros: Központi Park
Horog u. 1-7. elõtt
Ipoly u. – Séd u. sarok
Fecskeparti ln ABC mellett
Királykút ln. 1-7 mögött
Barátság liget
Almássy 3.
Almássy 14.
Lehel út

Zsolt u.
Millenniumi Emlékmû óvodával szemben
Millenniumi Emlékmû lépcsõ mellet
Köfém ltp.
Seregélyesi u. 95.
Erzsébet u. eleje
Erzsébet u. 31.
Sóstó
Vásárhelyi úti ltp. 13.
Batthyány úti orvosi rendelô mellett

Liget felújítás:
Halesz liget
Parkfelújítások:
Petõfi szobor körüli terület:
Milleniumi emlékmû körüli terület

