Hiv: LIGET Park Fórum l. – 2016.09.21

Tisztelt Bajor Zoltán!
Fontos állomásához érkezett az a társadalmi egyeztetés-sorozat, amelynek célja, hogy a Liget
Budapest Projekt részét képező tájépítészeti feladatok megvalósítása, a Városliget parkrészeinek
megújítása során figyelembe vehessük a Liget-használók javaslatait.
Az egyeztetések során számos, a Liget használatában érintett, vagy azzal kapcsolatos
szakértelemmel, feladattal, érdeklődéssel bíró érdekvédelmi, gazdasági és civil szervezet,
intézmény, szakmai közösség fejtette ki véleményét és fogalmazta meg javaslatait. A társadalmi
párbeszéd fórumain – köztük a prof. dr. Persányi Miklós miniszteri biztos által életre hívott Liget
Park Fórumokon, az ezekhez kapcsolódó tematikus találkozókon, és a Garten Studio által
lefolytatott egyeztetéseken – sokan éltek a lehetőséggel, így nagyszámú, összesen 558 észrevétel,
javaslat, kívánság érkezett a Városliget parkjának fejlesztésével kapcsolatban.
A társadalmi párbeszédben való aktív részvételét, javaslatait ezúton is köszönjük; biztosak
vagyunk benne, hogy a Városliget ezek által is jobb, kellemesebb, többeknek tetsző, többeket
szolgáló hely lehet majd.
Az elmúlt hetekben a végleges tervek elkészítéséért felelős szakemberek minden egyes javaslatot –
köztük az Önét is – alaposan áttanulmányoztak, megfontoltak és megvizsgáltak, és minden
esetben igyekeztek lehetőséget találni arra, hogyan lehetne azt beilleszteni a végleges tervekbe. Ez
természetesen nem mindig sikerülhetett, tekintettel az egyes Liget-használó csoportok gyakran
egymással ellentétes, vagy egymást kizáró ötleteire, elképzeléseire, és a terület fizikai korlátaira.
A munka a napokban zárult le, így eljött az ideje annak, hogy mindenkinek, aki az egyeztetések
során megtisztelt bennünket a véleményével, érdemben választ adjunk arra, javaslatait bele
tudjuk-e illeszteni a végleges tervekbe, és ha igen, milyen módon.
A 2016. 09. 21-én, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége székházában megrendezett (1068 Budapest, Benczúr u. 45. 4. emelet)
Liget Park Fórumon az alábbi javaslatok és észrevételek hangzottak el az Ön részéről, melyekre a
Városliget Zrt.-vel egyeztetett válaszunkat alább közvetlenül a felvetéseket követően olvashatja:
Javaslat:
„Aggódás és figyelemfelhívás, hogy ha valóban mászóhálós játszóteret építenek majd, akkor az veszélyeztethet
egyes madárfajokat a Ligetben, ezen el kellene gondolkodni.”
Válasz:
A felvetésben megfogalmazott szempontokat megfontoljuk: a mászóhálós játszótér
kialakításának pontosabb paraméterei felülvizsgálat alatt vannak, amelynek során szem előtt
fogjuk tartani a madarak védelmét is. Az egyedülálló komplexitású mászóháló rendszerre épülő
játszótéren a hálórendszer rögzítése önálló tartószerkezetekhez történik. Az egyedi kialakítású
játszóeszközök tervezésekor kiemelt hangsúlyt fektetünk a használhatóságra és a
biztonságtechnikai szempontokra. Műszaki kialakítása során figyelmet fordítunk az élővilág
védelmére is: a hálók élénk színekkel, a fáktól eltartva, és nem egy túl sűrű szövetet alkotva
kerülnek tervezésre. A színhasználat a madarak számára is a jobb vizuális elkülöníthetőséget
szolgálja. A legkisebb hálószövési sűrűség a tervek szerint előreláthatólag 10x10 cm körüli lesz.
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Javaslat:
„Egyes funkciók, egyes dolgok csak a Liget jól meghatározható részein lesznek, vagy az egész parkra
kiterjedően?”
Válasz:
A Városliget terveinek elkészítésekor a hangsúlyt az alapvető parkfunkciók erősítésére
helyezzük, illetve a park eredeti szerkezetének – lehetőségek szerinti – rekonstrukciójára. A
Liget spontán és szervezett sporttevékenységek színhelye is, így például az egész park
használható futásra, kerékpározásra, de lesz elkülönített futópálya is, rugalmas burkolattal
ellátva. A kulturális és különböző rekreációs funkciók együttélése jelenleg nem minden csoport
szempontjából harmonikus. A funkcionális tervezés során ezért fontos az ellentétek térbeli
feloldása, a különböző igények kielégítése. Célunk, hogy az egyes látnivalók, attrakciók és
szolgáltatások egységes, logikus és könnyen átlátható rendszert alkossanak a látogatók számára.
A szabadidős tevékenységek (kutyasétáltatás, futás, sportok, játszóterek, street-workout)
számára külön kijelölt területek szükségesek. Lesznek ezért egyes területekre fókuszált
funkciók: dísz- és tematikus kertek (Vakok Kertje, Kis Botanikus Kert), játszóterek
(korosztályosak, valamint tóparti játszótér, KRESZ-park, kutyás játszótér, zenei játszótér),
sportpark (például futball, röplabda, kosárlabda, pingpong, petanque, iskolai-óvodai
sporttevékenységek számára) és zárt kutyafuttatók. A fő funkció – a pihenés és kikapcsolódás
– az egész Liget területén biztosított , emellett lesznek kiemeltebb pihenőterületek is: például a
tóparti stégrendszer, vagy a sakkasztalok környezete. Időszakos rendezvények helyszínéül
szolgálhat a Királydomb, a napozórét, az Ötvenhatosok tere és a Vajdahunyad vár belső
udvara, illetve a promenád. A fentiek mellett igyekszünk zavartalan, „funkciómentes”
területeket is hagyni, létrehozni a parkban, kifejezetten ökológiai, természetvédelmi céllal.
A tervek elkészültét követően egy olyan nyilvános eseményt is szervezünk, amelyen áttekintő
módon fogjuk bemutatni, hogy a sok-sok javaslat nyomán milyen végleges, reményeink szerint a
lehető legtöbb csoport számára kedvező változásokat hozó tervek születtek a Városliget
parkjának megújítására. Erre a nyilvános bemutatóra várhatóan 2017 júniusában kerül sor,
amelyre a miniszteri biztos stábjától Önök is meghívást fognak kapni.
Bízunk abban, hogy a jövőben is figyelemmel kíséri a Városliget parkrészeinek fejlesztését. Az
illetékes miniszteri biztos honlapján ( www.varosligetpark.hu ) továbbra is rendelkezésre fog állni
minden fontos, a témához kapcsolódó információ.

Budapest, 2017.03.30.

Szloszjár György
tájépítész vezető tervező
Garten Studio Kft
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