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Az alábbi összefoglaló célja, hogy rövid értékelést adjon és felvázolja az esetleges 
megoldások felé vezető kezdő lépéseket, hogy falunkban színvonalas, és egyre több 
ember által szívesen használt közterület jöjjön létre. 
 
Jelenlegi helyzet 
 
Több park, játszótér, zöldterület is található Újhartyánban. Ezekre jellemző, hogy 
létrejöttüket nem előzte meg mélyreható tervezés, az éppen aktuális ötlet, vagy 
rendelkezésre álló pályázati forrás hívta őket életre. 
Sajnos ez a használatukat is befolyásolja: van, amelyik csak díszként működik, senki 
nem használja őket, vagy elhanyagolt állapotban vannak, mert sem az önkormányzat, 
sem a lakosok nem vigyáznak rá, nem tekintik magukénak. Nincsenek padok, ahova le 
lehetne ülni, vagy nincsenek fák, árnyék, így használatuk erősen korlátozott. 
Elhelyezkedésük nem szerencsés, a falu látogatottabb területein nincs a szabadidő aktív 
vagy passzív eltöltésére alkalmas közterület. 
 
Létező közösségi terek és helyzetük 
� A Lámlokban található játszótér rossz állapotban van. 
� Lövölde tér az elhelyezkedése, és az árnyék hiánya miatt nem kihasznált. 
� A Hösök tere és a Gödör, melyek elhelyezkedése ideális, nincs funkcióval megtöltve. 
� Közvetetten kapcsolódik a tárgyalt területhez, de a házak előtti padok is eltűnőben 

vannak. 
� Az igényesen kialakított Szent Flórián téren árnyékot nyújtó fa. 
 
Ideális helyzet 
 
Egy élhető falunak szüksége van olyan rendezett, használható közterületekre, amiket 
gyerekektől kezdve, fiatalokon, felnőtteken át az idősekig mindenki szívesen használ, 
magának érez, és együtt másokkal tartalmasan el tudja ott tölteni az idejét. 
 
Közterek létrehozását csak megfelelő előkészítés után célszerű elkezdeni. (Egyébként mi 
magyarok parktervezésben is az elsők között vagyunk. Míg más helyen a Bastille 
lerombolása volt napirenden, addig Pesten az első sétány ültetése történt meg 1789-ben, 
a Duna-parti korzó létesítésével, és Budapesten létesült a világ első közparkja: a 
Városliget is.) 
 
A sikeres szabadidős terek létrehozása: 
� alapvetően partnerkapcsolatokra épül, így nagy hangsúlyt helyeződik az érintettek 

közötti párbeszédre a tér tervezés során, 
� a közös igények és lehetőségek megtalálása vezet az eredményes tér és park tervezés 

megvalósulásához, 
� a lakosság nemcsak használja a közterületeket, hanem a tér tervezés vagy park 

tervezés folyamatában feladattól függően aktív szereplő, partner is, 



� cél, hogy egyedi, találékony, sokoldalú terv szülessen a tér tervezés vagy park tervezés 
eredményeképpen. 

 
Alternatívák 
 
Az önkormányzat előtt a következő döntési lehetőségek vannak: 

1. A „0” alternatíva, hogy az eddigi gyakorlatot folytatjuk, azaz a teljesen elhasznált 
közterületi bútorokat eseti jelleggel javítjuk, cseréljük. Új területeket a pályázati 
lehetőségektől függően szintén eseti jelleggel hozunk létre. 

2. A mostani egyre tarthatatlanabb (Lámlok játszótér) állapot okán a játszóteret 
felújítjuk, képviselőtestület döntése alapján létrehozunk esetleg az 
anyagi/pályázati lehetőségeinkhez mérten új közösségi tereket. 

3. Rövid-, középtávú terveket tartalmazó koncepciót készítünk, melyet az 
érintettekkel megvitatva (lakosság, szülői munkaközösségek, civilek) 
véglegesítünk, és ez alapján kezdünk neki a munkának. Ez nagyobb teret nyújt 
arra is, hogy külső forrásokat vonjunk be a megvalósításba és működtetésbe: 
közösségi munka, lakosság, vállalkozók felajánlásai. Továbbá a kivitelezés, 
működtetés során is csökkenthetjük a konfliktusokat, az újhartyániak pedig 
jobban magukénak érezhetik az elkészült tereket, szívesebben használják, jobban 
vigyáznak rá. 

 
Konkrét ötletek 
 
Lámlok: 

Játszótér felújítása, parkosítása, több pad, asztal elhelyezése. 
Játszótér mellett nagyobb gyerekeknek a szabadidő aktív eltöltésére és pihenésre 
alkalmas egyszerű tér kialakítása (pl.: pad, asztal, focikapu, kosárlabdapalánk). 
 
Hősök tere: 

Pad asztal kandeláber, egy darab csúzdával kombinált mászóka elhelyezése. 
 
Gödör: 

Óvoda felőli oldalon az adott lejtőt kihasználva csúszdák, egy lépcső építése, óvoda előtt 
padok, asztalok elhelyezése. 
Gödörben fák ültetése. Oldalt, így nem zavarja az egyéb funkciókat. 
Hartyán történelmi park és játszótér létrehozása: 
� Táblák elhelyezése, melyen Hartyán főbb történelmi fordulópontjait ismertetjük (pl: 

létrejötte, török kor, újrabetelepülés stb). 
� Mindegyik tábla mellett egy a táblához kapcsolódó játék. Például az újratelepülésnél 

egy építkezős játék. 
� Ezt az elképzelést össze lehet kötni a 250 éves évfordulóval. 
� A park létrehozását összefogással is létre lehet hozni, pl: minden táblért és játékért 

egy-egy civil szervezet, közösség a felelős. 
� A táblákat és játékokat a gödör egy oldalán egy sorban elhelyezve szintén szabadon 

marad a nagy része. 
 
Összefogás 
 
A közterek tervezése, létrehozása, gondozása nem kizárólag az önkormányzat feladata. 
Csak akkor tudunk sikeres, azaz fenntartható és működő szabadidős tereket létrehozni, 
ha azon az ötlettől fogva közösen dolgozunk. Ezért közös gondolkodásra hívunk 
mindenkit: 
� Egyáltalán szükség van-e új vagy megújult szabadidős terekre, parkokra, 

játszóterekre? 
� Ha igen, milyen típusúakra, hol hozzuk ezeket létre, milyen funkciókkal? 
� Milyen erőforrásokat tudunk megmozdítani az önkormányzat, lakosság, vállalkozók 

részéről? 
 


