
Budapest a világ egyik legszebb fővárosa. Földrajzi fekvését, természeti értékeit 
és épített környezetét tekintve is páratlan adottságokkal bír. És ezt nem csak az 
elfogultságom mondatja velem. Szerencsésnek érzem magam abban a tekintet-
ben, hogy a világnak számos szegletében járhattam. Láttam más gyönyörű 
városokat is. Mégis úgy vélem, elég, ha bárki átsétál a Lánchídon egy verőfényes 
nyári reggelen, és megérti, mire gondolok.
Ezért büszkeséggel és örömmel kellene gondolnom rá, amikor London, Párizs 
vagy Bécs utcáin járok… Ezzel szemben minduntalan egyfajta szomorú irigység 
fog el. Miért érzem azokat a számomra idegen városokat élhetőbbnek, otthono-
sabbnak? – teszem fel magamnak a kérdést. Amire nemcsak nekem, hanem 
valószínűleg minden budapesti olvasónak megvannak a maga válaszai. Épp azért, 
mert szeretjük és gyönyörűnek látjuk, szeretnénk, ha folyamatosan fejlődne. A 
fenntartható közlekedési módok „ösztönzése” nem szabad, hogy csak az autók 
parkolási díjának beszedésében merüljön ki. A kerékpáros közlekedést nem 
akadályként, hanem támogatandó területként kellene kezelni, a sok esetben még 
dízelmeghajtású tömegközlekedési járműveket pedig gyors ütemben környezet-
barát üzemeltetésűekre kellene cserélni.
A fentebb példaként említett európai fővárosokban a belvárosi épületek homlok-
zatai nem omladoznak. Régi pompájukat megőrizve, korszerű szigeteléssel, 
nyílászárókkal, fűtésrendszerekkel az esztétikai élményen kívül hozzájárulnak a 
város tisztább levegőjéhez is. Folyamatosan nő a zöld területek aránya, ám nem 
csak a gondozott parkok száma gyarapszik. Az épületek homlokzatait, az ablak-
párkányokat, a tetőteraszokat is visszahódítják a növények. A rakpartok nem 
pusztán közlekedési folyosóként működnek. Élnek, nyüzsögnek, rekreációs 
övezetként is szolgálják a város lakóit. Nem borítják csikkek a járdaszegélyeket, 
van elég hulladékgyűjtő edény, nyilvános illemhely, ivóvízkút. És még sorolhatnánk. 
Tény, hogy Budapest is fejlődik, számos pozitív hatású projektet mutatunk be mi 
is nyári lapszámunkban, de ha az ember valamihez olyan erősen kötődik, mint a 
lakóhelyéhez, türelmetlen. Azt kívánja, hogy a fenntarthatóság és az élhetőség 
irányába ható folyamatok gyorsabban menjenek végbe.
Budapestnek kiemelkedő adottságai vannak, amelyekkel méltán lehetne Európa 
„királynője”. De mit érne önmagában Mona Lisa mosolya, ha csapzott hajjal és 
ápolatlan bőrrel nézne ránk Leonardo da Vinci festményéről?
Többet törődhetnénk a szívünknek oly fontos várossal. Megérdemli, megérde-
meljük.
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