
Játszóterek, Európai Uniós forrásból Vámospércsen 

Sajtóközlemény, a vámospércsi beruházások átadásáról 
 

 

Egyszerre két, újonnan épült játszóteret adnak át a nagyközönségnek, főként a 

gyerekeknek, Vámospércsen. Az önkormányzat, az Észak-Alföldi Operatív Program 

keretében eredményesen pályázott a beruházás megvalósítására, amely mára sikeresen 

elkészült. Az Európai Unió majdnem a teljes költség 90%-át finanszírozta, vissza nem 

térítendő támogatás formájában. 

 

Vámospércs város lakóinak majdnem negyede iskolás korú, vagy annál fiatalabb gyermek, de 

mostanáig nem állt módjukban biztonságos körülmények között, színvonalas, minőségi 

játékokkal játszani, hiszen a településen nem volt játszótér. Ez alapján érthető, hogy a 

lakossági igényeket meghallgatva, úgy döntött az önkormányzat, hogy amint forrásokat talál 

az elképzeléshez, azonnal lépni fognak ebben az ügyben, tehát igényes közösségi játszóhelyet 

alakítanak ki. 

Ehhez biztosított jó lehetőséget az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív 

Programja, amely forrásokat biztosított a pályázók számára, a városi és közösségi 

szolgáltatások körének bővítésére. Ebbe illeszkedett a vámospércsiek terve, amelyet pályázat 

formájában, már 2008. tavaszán be is nyújtottak. 2009. márciusában sikerült megkötni a 

támogatási szerződést és augusztusban megkezdődött a kivitelezés. 

A helyi viszonyokat mérlegelve a város vezetése úgy döntött, hogy egyszerre két játszóteret is 

kialakítanak, hogy a távolabb lakóknak ne kelljen sokat gyalogolniuk, utazniuk egy kis 

kikapcsolódásért. Az egyiket, a 48-as főúttól északra, a másikat pedig ettől délre hozták létre. 

A beruházást egy nádudvari cég végezte és mostanra sikerült két környezetbarát, minőségi –a 

TÜV minősítő által ellenőrzött- műanyag játékokkal felszerelt, úgynevezett eu-konform 

játszóteret megépíteni.  

A projekt megvalósítása során szerencsésen találkozott a vámospércsiek elképzelése és a 

pályázat kiíró szándéka, az egészséges életmódra való nevelés témakörében, ezért is sikerült a 

majdnem 90%-os támogatást elnyerni. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy 

külön-külön, vagyis játszóterenként 5 millió 565 ezer forintba került a játszóterek kialakítása 

és felszerelése és ehhez, egyenként 4 millió 960 ezer forintot biztosított az Európai Unió. A 

többi forrást saját erő formájában az önkormányzat teremtette elő. 

A város vezetése úgy gondolja, hogy a mai nehéz világgazdasági helyzetben, a hazai 

önkormányzatok alulfinanszírozását figyelembe véve nagy teljesítmény, hogy az 

önkormányzat túllépve a napi gazdasági érdekeken, fontosnak tartotta ezt a lakossági igényt, 

forrást keresett a tervekhez és képes volt azokat megvalósítani.  

Éppen ezért, Vámospércs Város Önkormányzata arra kéri a sajtó tisztelt képviselőit, hogy 

jelenlétükkel tiszteljék meg az átadó ünnepséget és a sajtóközleményt felhasználva adjanak 

hírt a beruházás megvalósulásáról. 

 

Az átadó ünnepség időpontja: 2010. március 18. (csütörtök) 14.00 óra. 

Az átadó ünnepség helyszíne : Vámospércs, Vörösmarty út (Vörösmarty-Szőllős u. sarka) 

A beruházással és az átadással kapcsolatosan további információkat kérhetnek Dr. Rácz 

Norberttől, a 06-20-800-2969-es telefonon, vagy a drracznorbert@gmail.com e-mail címen. 
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