
Legyen a Városliget a példamutató gondosság ligete! 
 

Közel lakom a Városligethez, ezért hosszú ideje figyelemmel kísérem azt az 

egyenlőtlen és parttalan vitát, amit a ligetvédők, vagyis a Liget beépítését ellenzők és a 

Ligetet különféle középületekkel beépítők egymással folytatnak. Mindkét oldal 

támogatói közt vannak régi ismerőseim, olyanok is, akik szintén a közelben laknak, és 

részesei a környék kerületeinek zöldterület hiányból eredő kellemetlenségeinek. 

Néhány nappal ezelőtt rám bíztak egy tízhónapos Labrador kölyköt, „akivel” naponta 

2-3 órát sétálunk a Ligetben. Így sikerült körbejárnom a korábban ritkán látogatott 

szegleteket is. Véleményem szerint, nem lenne ördöngösség összebékíteni az elkészült 

és még tervezett beépítésekkel elégedettek és az ellenzők táborát. (Persze, jó lenne, ha 

időközben nem pattannának ki további épületötletek az eddig bejelentetteken felül.) A 

béküléshez azonban a pénz felét szabadna csak a színház, a galéria és az innovációs 

központ építésére költeni. A másik felét szigorúan a park karbantartására, 

üzemeltetésére, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó növényzet telepítésére kellene 

fordítani. Míg ugyanis a nemzetközi díjakat nyert Magyar Zene Háza, a még tartalmi 

feltöltés alatt álló – de a teteje révén máris népszerű - Néprajzi Múzeum, a régi Palme 

Ház és a sok elemmel beépített, új nagyjátszótér környékét felújították, és 

hajnalonként rendszeresen öntözik, mindez nem érvényes a Hermina út felőli, poros, 

ápolatlan területekre. Ez tipikusan kelet európai „gyakorlat”: megépítünk valamit, és 

utána hagyjuk lepukkanni, hogy 20-30 év múlva az alapoktól kelljen újrakezdeni. A 

közbenső időben pedig a folyamatos hervadást éljük meg. 

Baán László ígéretet tett arra, hogy a bejelentetteken kívül, további beépítések nem 

lesznek. https://civilhetes.net/itt-a-vegleges-varosligeti-terv 

A bejelentés hitelét azonban csak az erősítené meg, ha késlekedés nélkül 

hozzákezdenének a Liget elhanyagolt részeinek gondos ápolásához, a hiányzó 

növényzet pótlásához. Nem újabb leburkolt utakra, kiemelt ágyásokra, hanem zöld 

gyepre, bokrokra, a sérült fák pótlására, pormentességre lenne szükség – 

mindenekelőtt.  

Most is sokan látogatják a Városligetet, helybéliek és külföldiek egyaránt. Nemcsak a 

futók, a kerékpározók, a barátokkal, gyermekekkel sétálók, napozók kedvelik. 

Népszerűek az ott található létesítmények is. Nem sok hiányzik ahhoz, hogy a park 

minden szeglete méltó módon ápolt legyen, és jó hírünket vigyék haza a külföldi 

látogatók is. (B.E.)  
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