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KÖZLEMÉNY 

A LIGET BUDAPEST PROJEKTRŐL 
 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) arra kéri a főváros vezetését, hogy a 

gyermekes családok, a fiatal generációk érdekében vonja vissza a Városligeti Építészeti 

Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatát, amellyel utólagosan akarják 

megakadályozni a projekt még el nem készült elemeinek, többek között a Gyermek- és 

Ifjúsági Színháznak a megépítését. 
 

Egyesületünk éveken át részt vett a Városligetet érintő egyeztetéseken, a Liget Park Fórumon 

képviseltette magát, így tudjuk, hogy egy valóban széleskörű egyeztetés zajlott a 

fejlesztésekről. Őszintén tudtunk örülni annak, hogy a legkisebbektől a nagyobb gyermekekig 

számtalan szabadidős lehetőség áll majd a családok rendelkezésére. A játszóterek megújulására 

éppúgy vonatkozik ez, mint a Gyermek- és Ifjúsági Színházra. A színház azért is fontos 

számunkra, mert épp Csukás István beszélt egyesületünk lapjának arról, hogy a fiatalok 

számára alig játszanak darabokat, így erre az intézményre nagy szükségünk lenne. Örültünk a 

projekt többi beruházásának is, mert egy a családok által bejárható területen, koncentráltan 

válnak elérhetővé a művelődési és kikapcsolódási lehetőségek. A liget a családoké is. Kérjük, 

hogy vegyék figyelembe, mi is szeretnénk múzeumba vinni gyermekeinket, sétálni a ligetben a 

gyermekszínházi előadást követően, vagy épp az Új Nemzeti Galéria egyik kiállításának 

megtekintése után. Röviden: a gyermekes családok is szeretnének örülni a projektből adódó 

kulturális lehetőségeknek, s akár fővárosiként, akár vidékiként élvezni az új, elismerten 

világszínvonalú kulturális beruházás előnyeit. A gyermekek nőnek, a fiatalok felnőnek, így a 

projekt esetleges befejezetlensége nagyon sokakat érint hátrányosan. Ezeknek az 

intézményeknek a szolgáltatásai, felkészültsége a családok, a kisgyermekesek fogadására 

minden tekintetben üdvözlendő.  Ez a projekt már a kivitelezés és nem a tervezés stádiumában 

van, a még fejlesztésre váró fővárosi parkok megújítására, funkcióiknak bővítésére új tervek 

szükségesek, azt nem oldja meg a most folyó világszínvonalú beruházás akadályozása. 

Egyesületünkre ezekben minden ilyen esetben partnerként számíthatnak, mert fontos 

számunkra, hogy minél több ilyen hasznos fejlesztés valósuljon meg, hiszen Budapesten is 

nagyon sok nagycsaládos él. A Liget Budapest Projekt befejezésére a források rendelkezésre 

állnak, az egyeztetések megtörténtek, a családok várják, ezért kérjük, hogy ne akadályozzák a 

projekt befejezéséhez szükséges múzeumok és a színház meg- és újjáépítését. 
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További információ: Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens +36 70 318 0207 

lodi.viktoria@noe.hu 

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000 

tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 

1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet 

védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein 

vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt. 
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