KÖVETÉS

Kettős Mérce
Oktatás
Újbaloldal
Feminizmus
Külföld
Munka

Ligetvédők másztak fel a lebontásra ítélt Közlekedési Múzeumra (ÉLŐ)
KMérce
Ajánlom

232

2016. június 28. kedd, 11:58
Városliget Liget projekt ligetvédők
Ma délelőtt a Ligetvédők folyatták a Közlekedési Múzeum védelmére felállított élőláncukat. Az egyik aktivistának sikerült átjutni az épület köré felállított kordonon
és felmásznia az épületre. A rendőrség és a kordont tegnap hajnalban felállító biztonságiak már a helyszínre érkeztek. A Ligetvédők mindenkit várnak, aki segítene
a Városliget védelmében! (Cikkünk folyamatosan frissül!)

A Ligetvédők annak a Közlekedési Múzeumnak az épületét védik, amelyet a Városliget projekt keretén belül lebontásra ítéltek, ám azt az illetékesek is bevallották, hogy
nincsenek még terveik arra nézve, hogy mi kerülne a helyére. Az aktivisták ellenállását tegnap a Nemzeti Választási Irodából is ismert verőlegények próbálták
megakadályozni úgy, hogy kordonokat állítottak fel az épület köré.

Előzmények

600 rendszeres támogatóra

van szükségünk ahhoz, hogy a
Mérce fenntartható legyen.

Már 0-an vagytok.
Köszönjük!

Kattints, és legyél te is
rendszeres támogatónk,
hogy legyen egy

független, baloldali lapod!

Ma reggel szintén felállt az élőlánc, amelyet a rendőrség megpróbált felszámolni. Ám 11 óra tájban a Ligetvédők egyik tagja átjutott a kordonon és felmászott az épületre.
Tettét üdvrivalgás fogadta, majd társai ledöntötték a kordont és szintén megmászták az épületet.
Újra visszaérkeztek a biztonságiak, akik megpróbálják visszaállítani a kordonokat, de az épületet még nem kerítették körbe. Nagyon feszült a hangulat, kiabálás alakult ki a
munkások és a ligetvédők között.
Frissítés (12.08) - A biztonságiak megpróbálták felállítani a maradék kordont, de az aktivisták leültek és megakadályozták azt. A biztonságiak folyamatosan hangosan
buziznak, libsiznek és gyurcsányoznak. Az egyik kopasz azt magyarázta a rendőröknek, hogy „tíz éve ismerjük egymást a meccsekről", meg hogy „ha magyar lökne fel" egy
kordont egy meccsen, akkor három évet kapna, ezeknek a „buzi ballibsiknek" meg hagyjátok. Nagyon nem zavarja őket az, hogy a földön emberek ülnek, egyikük a nagy
kordon-pakolásban alaposan fejbe vágott véletlenül egy aktivista lányt. De aztán pakolt tovább, rendületlenül.
12.50 - A rendőrség Szabó Rebekával, Zugló alpolgármesterével egyeztetett, a PM-es politikustól azt kérték, adja tovább az aktivistáknak az üzenetüket: hagyják el a területet.
Eközben a rendőrök kisebb részeket kerítenek el kordonokkal.
13.00 - A rendőrök kivitték a területről az embereket, köztük két önkormányzati képviselőt (Barta Jánost és Moldován Lászlót) és elkezdték felhúzni a kordont. A rendőrsorfal
folyamatosan lép előre, mögöttük épül a kerítés.

Biciklilakattal láncolta magát az egyik aktivista a postaládához a Ligetben, nem sokkal később a rendőrök a lakatot levágták.

A rendőrök folyamatosan szorítják ki az aktivistákat a területről, mögöttük épül a kordon.

13.19 - Jelenleg a múzeum bejárata előtt ülő aktivistákat (és a köztük ülő Szabó Rebekát is) viszik el a rendőrök.

13.25 - Így néz ki most a múzeum bejárata

Aktivisták láncolták magukat az ablakokra:

13.38 - Most viszi el a rendőrség az utolsó aktivistákat a múzeum bejáratától. Ők is le voltak láncolva.
13.45 - A kordon újboli felállításakor a kopaszok arrébb löktek egy aktivistát, akik a földre esett. A rendőrség - bár kérték a ligetvédők - nem intézkedett az
ügyben.Másodszori visszahívásra a rendőrök felveszik a feljelentést, de a kopasz biztonságit nem igazoltatják... így elég nehéz a tettest azonosítani, még ha ott is áll a
helyszínen.
13.55 - Tűzoltóautó érkezik az ablakhoz láncoltak leszedéséhez.
14.00 - Újabb kísérlet történt a kordon áttörésére, ám egy hirtelen felálló rendőrsorfal ezt megakadályozta:

14.15 - A múzeum közvetlen környéke kiürült a kordonok miatt, csak a rendőrök, biztonságiak és az ablakrácsokhoz láncolt aktivisták maradtak. A kordonon kívül persze
továbbra is sokan ácsorognak, köztük vannak olyan Fidesz-szavazók is, akik ellenzik a Liget-projektet, legalábbis ez derül ki tudósítónk ottani beszélgetéseiből.

14.30 - Nem csak a kopaszok, de vérebek is részt vesznek a ligetvédők elleni akcióban. Miközben az aktivisták továbbra is próbálnak megint áttörni a kordonon (köztük Illés
Zoltán egykori fideszes államtitkár is), farkasszemet néznek a túloldalon álló biztonságiakkal, akik közül az egyik arra buzdította a társát, hogy engedje szabadon a
látványosan agresszív rottweilert.

14.40 - Már három aktivistát leszedtek a tűzoltók a múzeum ablakából.

14.50 - Mostanra csak egyetlen aktivista maradt már, a múzem kéményén, most őt próbálják mel lehozni onnan.

14.55 - Mostanra derült ki az az aprócska részlet, hogy a Városliget Zrt. saját magának adott „engedélyt" a múzeum lebontására, a zuglói önkormányzat ugyanis azt
nyilatkozta, hozzájuk nem érkezett kérelem a bontás engedélyezésére.
FRISSÍTÉS 17.45 - Ijesztő hírek érkeznek a Ligetvédők mai akciója után
A helyszíni tudósítónk szerint az utolsó aktivista, aki a múzeum kényére mászott, magától lejött onnan, és ekkor a rendőrség bevitette őt a pszichiátriára a Nyírő Gyula
Kórházba, ahol 24 órás megfigyelés alá helyezték. Egy másik ligetvédőt, akinél a rendőrök megláttak egy apró zsebkést bilincsbe verve vitték el, és szintén bevittek egy
harmadik aktivistát, aki az épület egyik ablakrácsához láncolta magát. Aránytalanul erős intézkedéseknek tűnnek ezek, melyek egyértelmű célja a Ligetvédők ellehetetlenítése.
Ez támasztja alá, hogy a Hungexpo vagyonvédelmet kért a rendőrségtől a ligeti területére, amely egyben a Ligetvédők bázisaként is szolgál. Vagyis nagy valószínűséggel meg
próbálják őket kirekeszteni az amúgy már nem használt területrészről.
A Kettős Mérce csak akkor tud működni, ha te is támogatod!
A Kettős Mérce nem segít pártokat vagy oligarchákat. Ők sem segítenek minket. A Mércét akkor tudjuk hosszú távon
fenntartani, ha legalább 600-an támogattok minket. Jelenleg 256 állandó támogatónk van. Ha szerinted is szükség van egy
olyan baloldali és független lapra, mint a Mérce, támogass minket!
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Támogass havi 1000 forinttal:
További vállalásaink
és támogatási lehetőségek

