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Szeretem Budapestet Mozgalom
Akcióban a grafitik ellen. Civilek a fővárosért.

Budapest Közép-Európa legszebb városa – lehetne. Budapest
geopolitikai helyzete, kulturális hagyományai révén KözépEurópa fővárosa – lehetne. De nem az, mert meglévő helyzeti előnyét nem képes kihasználni, így eltékozolja a lehetőségeket, melyekből aztán a régiós szomszédok kovácsolnak előnyt.
S miután a politikai vezetésnek sincs átfogó koncepciója, amely
ezen a helyzeten érdemben változtatni tudna, a civil kezdeményezések úgy vélik: maguk hozhatnak valódi változást.
Így gondolta Bojár Iván András művészettörténész és kilenc
társa is, amikor 2004-ben létrehozták a Szeretem Budapestet
Mozgalom „párton kívüli és párton felüli” csoportosulását. Ma
ezernél több pártoló tagja van az egyesületnek, a magánszemélyek mellett cégek is felsorakoztak a kezdeményezés mögé.
„Nem vagyok naiv – mondja Bojár Iván. – Jól tudom, hogy
Magyarországon pártokon felüli mozgalmat csak úgy lehet létrehozni, ha abban minden pártnak van szimpatizánsa. A Szeretem
Budapestet Mozgalomban is van mindenféle pártállású ember,
de szerencsére van egy, a politikánál fontosabb ügyünk: a főváros fejlődésének ügye. Sikeres Magyarország csak sikeres
Budapesttel együtt létezhet, a főváros a mozdony, ami húzza
magával az ország szerelvényét.”
A mozgalom célja tehát: megváltoztatni az emberek gondolkodását a fővárossal kapcsolatban, hogy ne úgy gondoljanak rá,
mint utak, közművek, vezetékek összességére, hiszen a város
egy „spirituális dolog, lelke, személyisége, hangulata van”.
A mozgalomba bárki beléphet, és bárki hozhatja a maga „témáját”, így mindig más-más problémák kerülnek a Szeretem
Budapestet fókuszába. A szervezet önkéntesei nemrég például
a teljes Nagykörutat megtisztították a firkáktól: 250 ház és nyolcszáz üzletportál faláról távolították el a grafitiket. A rendszerváltás
óta ilyen horderejű akció e téren sehol nem volt. Ami legalább ilyen
nagy szó, hogy a körút falai azóta is grafitimentesek. A következő
akció májusra várható, amikor a Gellért-hegyen és az Erzsébet híd
lábán található firkákat tünteti majd el közel négyszáz önkéntes.
S hogy milyen irányokban lehetne elindulni, hogy Budapest
eséllyel vegye fel a regionális pozícióharcot Béccsel, Prágával,
Varsóval? „Az uniós csatlakozás egyértelműen visszahozta az
Andrássy Gyula-féle tervet, miszerint Budapestnek egyfajta délkelet-európai regionális központtá kellene válnia. A gazdasági
központ már végérvényesen Bécsben van, ezért nekünk inkább
az idegenforgalomra, az oktatásra és kreatív iparra lenne érdemes építenünk. A várost nem a politikusok találják ki, hanem mi,
emberek, akik benne élünk. Sok ezer, sok tízezer civil szervezetre van még szükség, mert nekik van igazán erejük.”

106

Hamu és Gyémánt
•

•

Gábor Iván, Bencze György, Farkas Orsolya, Hanzély Ákos,
Bojár Iván András, Moravcsik József, Végvári Bori, Szalóky Károly, Pataki Ági
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