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Ahol a Vidámpark volt
Budapesten, a Városligetben az immár a Fõvárosi Állat- és Növénykert kezelésébe került hajdani,
szebb napokat is látott Vidámpark területén nyitott meg a Holnemvolt Park, mely szerencsésen ötvözi
az egykori Vidámpark retro báját és a dinamikusan fejlõdõ Állatkert modernségét.
A Vidámpark rövid története
A Vidámpark, ahogy legtöbben ismerjük 1950 májusában nyitotta meg kapuit a nagyközönség elõtt. A már
az 1910-es évek elejétõl, családi vállalkozásként mûködõ Angolparkot és a mellette lévõ mutatványos
bódékat, a vurstlit vonták össze a jelenlegi területen. A területet amúgy a kezdetektõl fogva az Állatkerttõl
bérelte az Angolpark üzemeltetõje. Az új Vidámparkban a régi Angolparkból, illetve a vurstliból örökölt játékok
mellett fokozatosan újak épültek. A klasszikus, máig meglévõ játékok mellett még sokan emlékezhetünk
olyan nagy kedvencekre, mint a ciklon, az ûrrakéta vagy az óriáskerék.
A rendszerváltás után a 90-es években a kor szellemének megfelelõen sok új (általában más vidámparkban
leszerelt) játékot telepítettek, melyek ideig-óráig népszerûek voltak, pl. a break dance, T-rex, stb., de a
2000-es évekre már a rossz értelemben vett vurstli hangulat lett a jellemzõ.
Ehhez még hozzávehetjük azt a tényt is, hogy a Vidámpark színvonala eközben jelentõsen elmaradt a
hasonló európai intézményekétõl, jegyárai viszont igen magasak voltak, a látogatószám is drasztikusan
visszaesett. A folyamatosan csõdközeli állapotban lévõ Vidámpark még néhány évet elvegetált fõvárosi
segítséggel, de végül 2013 szeptemberében végleg bezárt, területe visszakerült eredeti tulajdonosához az
Állatkerthez, és elkezdõdött az új idõszámítás.Holnemvolt Park
A hajdani Vidámpark most a Holnemvolt Park nevet viseli, és a Fõvárosi Állatkert szerves része, rengeteg
állat költözött át ide és sok-sok játék is megmaradt, a park 2014. április 29-én nyitott meg újra.
Az Állatkertnek nagy ívû tervei vannak a terület további fejlesztésével, egy hatalmas biodómot álmodtak ide,
mely egy nagy terjedelmû szubtrópusi csarnok lesz Pannon Park néven, ahol a Kárpát-medence múltbeli
élõvilágát igyekeznek majd felidézni.
Egyelõre, amit láthatunk az egyrészt néhány megmaradt, ill. új játék és élményelem plusz sok-sok állat, fõleg
a szelídebb fajtából. A területnövelés némileg enyhíti az Állatkert zsúfoltságát.Játékok, attrakciók
A mûemléki védettség alatt álló attrakciók természetesen megmaradtak. A hullámvasút egyértelmûen a
sztár, a recsegõ-ropogó faszerkezet, a sikolyok még hálistennek a régiek. A hatalmas faépítmény alatt a
mesecsónak is mûködik. A barlangvasútban Kukorica János története elevenedik meg Szabó Gyula bácsi
feledhetetlen hangján elmesélve. A mûemléki oltalom alatt álló játékok közül az Európa Nostra díjas körhinta
a legrégebbi. A rendelkezésre álló adatok szerint 1906-ban épült.
A régi klasszikusok mellett még a dzsungelvasutat is átvette az állatkert. Néhány régi épület új funkciót
kapott, a dodzsem retro épületében papagájparádé kerül megrendezésre, a szép görög oszlopos épületben
pedig Marica bábszínházi elõadásaira válthatunk jegyet. Sokak kedvence az Elvarázsolt Kastély is a régi
formában mûködik az elengedhetetlen hordóval egyetemben.
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