Tisztelt Ligetvédők!
Köszönöm levelüket a Városliget parkrehabilitáció I. ütemével, ezen belül is elsősorban a Vakok
kertjének megújításával kapcsolatban. Engedjék meg, hogy válaszomat egy kicsit messzebbről
kezdjem.
A Városliget parkjának megújításával kapcsolatos tervezési folyamat egy évvel ezelőtt egy széles körű
társadalmi egyeztetéssel kezdődött, amelynek során 4 Liget Park Fórumon és számos szűkebb körű
egyeztetésen mutattuk be és vitattuk meg a tervünk tartalmi elemeit. Úgy tudjuk, hogy a 118 meghívott
(a Liget használatában érintett, vagy azzal kapcsolatos szakértelemmel, feladattal, érdeklődéssel bíró
szervezet, intézmény és közösség) között Önök is szerepeltek, azaz módjukban állt személyesen is
megvitatni velünk tervünk részleteit. Végül összesen 558 javaslatot és észrevételt kaptunk, melyek
mindegyikét értékeltük és megválaszoltuk, és ezek 90 %-át be is építettük tervezési programunkba.
Ezek a Fórumok deklaráltan a parkról szóltak és nem érintették a parkban felépítendő múzeumokat.
2017 szeptember 26-án, a „Városliget park rehabilitációjának első lépései” témájú Liget Park Fórumon
egy több mint 45 perces előadás keretében mutattam be a parkfejlesztés első ütemének kiviteli terveit,
melyben mások mellett részletesen szerepelt a Vakok kertjének megújításának valamennyi eleme is.
Az előadás videóanyaga és a bemutatott prezentáció az előadásokat követő napon felkerült a
következő linkekre:
https://youtu.be/xpwpOuoenQc
http://www.varosligetpark.hu/wp-content/uploads/2016/10/Garten_przentacio.pdf
Mindezekről a Városliget Zrt., illetve Persányi Miklós miniszteri biztos is tájékoztatta a médián
keresztül a lakosságot, de a Liget Budapest Projekt, valamint biztos úr honlapján is részleteiben
hozzáférhetőek az anyagok.
http://api.ligetbudapest.hu/files/document/document/291/20171019%20-%20Liget%20Projekt%20%20A%20Vakok%20kertje%20is%20megújul%20a%20Városligetben.docx
http://ligetbudapest.hu/megujulo-park/elso-utem-kuloenleges-jatszoterrel-bovul-a-megujulo-vakokkertje
http://www.varosligetpark.hu/?page_id=425
A Vakok kertje esetében elsősorban azokra a felvetésekre, kérésekre reagált a tervünk, amelyeket
még a Fórum kiscsoportos egyeztetésén megfogalmaztak a meghívott szervezetek. Az egyeztetések
meghívotti köre és jegyzőkönyve a következő linkeken érhető el:
http://www.varosligetpark.hu/wp-content/uploads/2016/11/Meghivottak-listaja-2016-10-20.pdf
www.varosligetpark.hu/wp-content/uploads/2016/11/PAR_JK_TELatasserültek_R00_20161026jelenleti-alairt.pdf
A szervezetek kifejezett kérése volt, hogy a park megújítása során maradjon meg a jelenlegi, elzárt
módon a Vakok kertje, ahová a belépés egyszerű, chipkártyás rendszerrel legyen megoldható a
jogosultak számára. Erre azért van szükség, hogy a vakok a pihenés és kikapcsolódás közben
biztonságban érezhessék magukat és értéktárgyaikat. Kérés volt, hogy javítsák meg a kerítést, hozzák
rendbe az utakat, újítsák fel a meglévő épületet, oldják meg a kert jelenleg hiányzó elektromos
ellátását. Ezen felül szerettek volna egy tájékoztató makettet magáról a kertről, ami a tájékozódást
segíti, illetve a Liget Budapest Projektről is, amelynek segítségével a látássérültek is felfedezhetik a
megújult Városligetet. A kéréseket a legnagyobb mértékben igyekeztünk figyelembe venni, és ennek
eredményeként a nemrégiben bemutatott tervekben gyakorlatilag maradéktalanul visszaköszönnek a
fent
említett
elemek.

Az első ütem kiviteli tervezése során tovább folytattuk azokat a korábban megkezdett egyeztetéseket,
amelyek a végleges műszaki tartalom meghatározásához szükségesek voltak. Ekkor (2017 nyarán)
újra egyeztetésre hívtuk a fenti szervezeteket, akiknek így módjukban állt megismerni a munkaközi
terveket és megtenni a részleteket is érintő javaslataikat.
Ezek alapján véglegesedett, hogy a kert meglévő alapstruktúrája megmarad, azonban a tájékozódást
és orientációt segítő, speciálisan burkolt sugár irányú utak és körutak újjáépülnek. A kert különböző
építményeit (támfal, korlát, pergola, vízarchitektúra) is felújítják, és a növényzet is megújul.
Az elbontott rossz állapotú faház helyett új építésű, speciálisan a vakok igényeihez igazodó
akadálymentes épület létesül, amelyben szintén akadálymentes mellékhelyiségek is helyet kapnak. A
kertben használatos játszóeszközök, kisebb szerszámok tárolására beépített szekrények készülnek. A
meglévő csobogók, vízmedencék, valamint a játszófelületek is megújulva várják majd a kert
használóit.
A támfalak új, jól felismerhető színű, Braille feliratokat is tartalmazó korláttal egészülnek ki, amelyek
segítenek a tájékozódásban.
A játszó és sport rész a kert nyugati oldalára kerül, így az épülettől és a mellette lévő pihenő zónától
távolabb lesznek a zajosabb kerti funkciók, úgy, mint a speciális asztalitenisz, lengőteke, hinta és egy
rövid "mezítlábas ösvény" is. A játszórész színezett gumiburkolattal elkülönített részén egy homokozó
is helyet kap a kicsiknek, és a területen kültéri zenélő játékok is létesülnek. A halmozottan sérült
gyerekek számára pedig néhány speciálisan kifejlesztett játékelemmel készülnek a tervezők.
A Vakok kertjének felújítása részét képezi a Városligetet teljes egészében akadálymentesítő
koncepciónak, melynek részleteiről a következő linken olvashatnak:
http://ligetbudapest.reblog.hu/nincs-akadaly-a-liget-projekt-utan
A terület megújítására kiírt közbeszerzési eljárás az általunk megfogalmazott tervek alapján került
meghirdetésre, magam és kollégáim pedig tervezői művezetés keretében leszünk jelen a helyszínen,
hogy felügyeljük a munkálatok tartalmát és minőségét..
Bízom benne, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, a Vakok és
Gyengénlátók Hermina Egyesületének, a Látássérültek Szabadidős Sportegyesületének, a Vakok
Óvodájának, Általános Iskolájának, Speciális Szakiskolájának, a Látó-tér Alapítványnak, valamint a
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének a képviselőivel
egyetértésben kialakított tervek az Önök tetszését, jóváhagyását is elnyerik, és nem gördítenek
akadályt Magyarország első, speciálisan a vakok és gyengénlátók pihenését és kikapcsolódását
szolgáló
kertjének
felújítása
elé.
Üdvözlettel,
Szloszjár György

Megjegyzés: Az átláthatósággal és tájékoztatással kapcsolatban szeretném még megjegyezni, hogy
az általunk készített tervekkel szerződésünk szerint a Városliget Zrt. jogosult rendelkezni, beleértve
azok bemutatását, nyilvánosságra hozatalát is. Cégünk a tervek megfelelőségéért felel, a kivitelezési
munkák ütemezése, szervezése és lebonyolítása a Beruházó hatáskörébe tartoznak, melyről ő tud
megfelelő tájékoztatással adni. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a fent megadott linkek is
alátámasztják, hogy mind a Városliget Zrt., mind pedig a miniszteri biztos honlapjain igyekeznek
folyamatosan tájékoztatást nyújtani az aktuális folyamatokról, ami nem indokolja újabb online felület
létrehozását. Fontos azt is elmondani, hogy le nem zárult engedélyezési, vagy beszerzési eljárások
tartalmával kapcsolatban fokozottan érvényesek azok a titoktartási feltételek, melyek a tervezési
szerződések általános tartalmi elemei.

