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Vác, Duna-parti játszótér felújítása 

József Attila sétány (Hrsz.: (3574/1)) 

 
 
Tervezési alapelv volt, hogy a meglévő játszótér úgy kerüljön átalakításra, hogy minél 

több eredeti játszóeszköz megmaradhasson a helyén. A másik szempont egy 

tematikus játszótér megfogalmazása volt, mely kapcsolódik a helyszínhez. Végül a 

témaválasztást a helyszín adottsága a Duna közelsége adta. A meglévő 

játszóeszközök közül három kerül elbontásra (egy hinta, egy funkcióját vesztett 

mászóka és egy rugós eszköz). A többi játszóeszköz a helyén marad és kerül 

felújításra. A József Attila sétány felöli oldalon van lehetőség az új eszközök 

elhelyezésére, a meglévő kavicsburkolat visszabontásával. A megmaradó 

játszóeszközök alatt a meglévő ütéscsillapító kavicsburkolat továbbra is megfelelő. Az 

új játszóeszközök alá ütéscsillapító öntöttgumi burkolat kerül. Erre a Duna vonalra 

szerveződnek rá az új játszóeszközök. A gyöngykavicsos gyalogos felületeket 

műanyag cellaráccsal lehet stabilizálni. Ilyen módon - a meglévő kavicsburkolatot 

felhasználva - babakocsikkal és mozgássérült székekkel is biztonságosan járható 

felületek alakíthatók ki. 

Az ún. Duna vonal a meglévő csúszópályától indul. Ennek indulóállványa 

dombszerűen feltöltésre kerülne, lehetővé téve a biztonságos feljutást. A meglévő 

ivókút helyett – de annak bekötését felhasználva – egy új ivókút szimbolizálja a Duna 

forrását. A fekete erdőt, hegyeket egy kötélpiramis jeleníti meg. Az egyre kiszélesedő 

öntöttgumi felületen az első játszeszköz egy a zúgókat megidéző trambulin. A Duna 

hullámait szimbolizáló kék-zöld-türkiz színű csíkok ölelik körül a vízierőművet 

megjelenítő forgóhintát. A folyam két központi eleme egy uszály és egy régebbi hajó, 

mintegy a múlt és a jelen találkozása. Az uszály egyben homokozó is, a kisebb 

gyerekek kedvence lehet, míg a bárka a kicsit idősebb korosztály mászókája. A két 

hajó között a dunai hídként egy alacsony pallósoron lehet átkelni. A pallósor 

kezdeténél egy gyerekek számára készült, a Dunát bemutató infógrafikákat tartalmazó 



információs tábla áll. A bárka mögött eljutunk a Duna-deltához. A kis szigeteken finom 

kiemelésű dunakavicsokon lehet ugrálni. A torkolatban áll a hajózás nélkülözhetetlen 

kelléke egy négyszemélyes rugós iránytű. A Fekete-tengerhez eljutva egy 

különlegesebbnek számító négyszemélyes trambulin zárja a folyamot. 

A meglévő cserjék között kitaposott ösvényeket fenyőkéreg mulcs borítás takarja be.  

Lecserélésre kerülnek a parkbútorok, a családok pihenését piknik asztalok szolgálják. 

A játszótér bejáratainál kerékpártámaszok kaptak helyet.  

A növényzet megújul. A veszélyes fák és a szúrós tűztövis eltávolításra kerül. 11 új 

fával gazdagodik a játszótér. A dunai növénykavicsok talajtakaró cserjéi és évelői csak 

kék és fehér virágúak, erősítve ezzel is a játszótér dunai tematikáját. 
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