
VÉDJÜK MEG A VÁROSLIGETET! 
NE 
-nem kell több beton (a tervek szerint több mint 25.000 
négyzetméter új épület készülne, közel 100.000 négyzetméter 
szintterület) 
-ne költsenek el rá több mint 100.000.000.000 forint közpénzt 
-ne vágjanak ki fákat (a tervek szerint több száz fát vágnak ki, ami 
legkorábban hosszú évtizedek múlva regenerálódhat) 
-ne terheljék túl a Városligetet éves szinten további sokszor 100.000 
múzeumlátogatóval 
-ne építsenek  6-7 emelet magas épületet a parkba 

HAZUGSÁG 
-hogy a park minősége javul: kivágott fákért mélygarázs felett füves 
területtel kárpótolnának (egy fa lombkoronája futballpálya-méretű 
füves területtel ér fel) 
-hogy csak néhányan hőbörögnek: szakmai szervezetek is ellenzik 

IGEN 
- tegyük rendbe a Városligetet, ültessünk új fákat 
- parkosítsunk most lebetonozott területeket 

SEGÍTS 
-légy tagja a riadóláncnak (feliratkozás az Olof Palme sétánynál vagy 
a Facebook-on: Riadólánc a Városligetért), és segíts védekezni 
- keresd fel fogadóóráján, írj levelet, emailt a helyi és országos 
politikusoknak 
-csatlakozz, és győzz meg másokat is, hogy csatlakozzanak a 
Ligetvédőkhöz (Facebook + Olof Palme sétány 3) 
-tájékozódj és tájékoztass másokat:  
http://ligetvedo.blog.hu/,  
http://varesliget.blog.hu/ 
-írd alá az online és papíralapú petíciókat 
-másolj szórólapot, és terjeszd 
-viseld a Ligetvédők kitűzőjét 
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