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Bár egy sajnálatos rongálás nyomán 
éppen a minap tett följelentést a 
rendőrségen a körzet önkormányzati 
képviselője a Vida-dombi játszótér 
„merénylői” ellen, ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a két éve átadott 
gyerekparadicsom megalkotója, az 
Everling Kft. rossz munkát végzett 
volna. Ellenkezőleg. Mint Hatvani 
Zoltán elmondta, csak a legjobbakat 
tudja mondani a cégről. 

Garanciális kötelezettségeiknek is 
pontosan eleget tettek. Az elültetett, 
de meg nem eredt fákat, cserjéket 
pótolták, s a szükséges mennyiség-
ben új gyeptéglákat is telepítettek. 
A játszóeszközök pedig állják a sa-
rat. Csak rá kell nézni a térre. Ma is 
olyan, mintha most adták volna át. 
A hinták, a rugós játékok épp oly 
egészségesek, mint a kezdet kezde-
tén, a mászókák színesek, vonzók, 
biztonságosak, éppen úgy, mint az 
avatáskor. Szigeti János, a polgár-
mesteri hivatal irodavezetője is ha-
sonlóan tud nyilatkozni a cég telje-
sítményéről. A kerület tavalyi nagy 
játszótér fejlesztési projektje, mely-
nek során közel ötven millió forin-
tot költött Rákosmente erre a célra, 
jól sikerült. Köszönhetően főként az 
Everling Kft. munkájának. Ők mű-
ködtek közre a Köszörűs, a Tápió, 
a Tessedik téri játszóterek megújí-
tásában éppúgy, mint a Borsó, a 
Rózsaszál, Tanár utcai fejlesztések 
megvalósításában. A megrendelő 

polgármesteri hivatalnak egyetlen 
egy esetben sem kellett reklamálnia 
a hibás teljesítésért az általuk elvég-
zettek miatt, míg más kivitelezők 
esetében azért közel sem volt ilyen 
kedvező a kép.

Ezt azért is jó leírni, mert az 
Everling Építő-, Termelő és Szol-
gáltató Kft. 2003-ban alapított ma-
gyar kisvállalkozás, éppen olyan, 
amelyek sokaságára oly nagy szük-

sége van a magyar gazdaságnak. 
Kezdetben dísznövény-termesz-
téssel, magán kertek építésével és 
fenntartásával, illetve kertészeti 
termékek forgalmazásával foglal-
koztak. Az utóbbi években nagyobb 
építési beruházásokban is részt vet-
tek. Mára – színvonalas szolgáltatá-
saiknak köszönhetően – a vállalko-
zás a kert-, park-, és játszótérépítő, 
illetve az egyéb építőipari szolgálta-

tásokat nyújtó 
cégek elismert 
c s o p o r t j á b a 
tartozik.  Büsz-
kék arra, hogy 
megrendelőik 
évek óta bíznak 
szakértelmük-
ben.  A fi atal 
csapat nyitott a 
különféle igé-
nyekre, és krea-
tív megoldások 
alkalmazásával 
tesz eleget a 
megbízásainak. 
2006 augusztu-
sa óta működtet 
ISO 9001:2001 
szerinti minő-
ségirányítási 
rendszert, ezzel 
is biztosítva a 
tevékenységük 
magas minősé-
gi szinten törté-
nő végzését. 

Az sem véletlen, hogy az általuk 
fölszerelt játszótéri játékok ilyen jól 
bírják a strapát. 

Az Everling Kft. a játszóeszközök 
tekintetében is lépett egyet. Olyan 
cég termékeit kezdte kizárólagos 
joggal forgalmazni Magyarorszá-
gon, amelyek a legkeresettebbek 
közé tartoznak Európában. Ezek 
a Saternus termékek. A Saternus 

Lengyelország 
vezető játszó-
eszköz gyártó 
és forgalmazó 
cége. Több mint 15 éves tapasztala-
ta van játszótér és játszóeszköz ter-
vezés és játszótér építés területén. 
Ezek a játszóeszközök díjnyertes 
termékek. Előállításuk a legjobb 
minőségű anyagok felhasználásá-
val történik, melyet gondos terve-
zés előz meg, mindvégig szem előtt 
tartva a szigorú, EN 1176 nemzet-
közi szabványokat. Az Everling 
Kft. három teljes év garanciát vállal 
e termékekre, ha évente megtörténik 
azok felülvizsgálata. A Saternus ter-
mékek minden korosztály számára 
k í n á l n a k 
különböző 
mozgásigé-
n y e k n e k 
megfelelő 
játszósze-
reket és 
tornaeszközöket. A cég utcabútorok 
és kerítések forgalmazásával is fog-
lalkozik.

Ha ilyen kvalifi kált magyar kis-
vállalkozások kapnak lehetőséget 
kerületi fejlesztésekre, annak nem-
csak a kisgyermekes szülők örül-
hetnek. Azok is, akiknek fontos, 
hogy erősödjenek a magyar gazda-
ság motorjai, a honi munkahelyek 
döntő hányadát adó hazai kisvállal-
kozások. 

Az Everling Kft. a játszótérépítések specialistája

Közel két évvel az átadás után is kitűnő állapotban van a Vida-domb játszótere
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