
Tisztaságot ajándékba – repi helyett közterületfenntartás

Előző karácsonykor felháborodtam, amikor az egyik kereskedelmi bank céges ajándékát kézhez
kaptam. A nehézkes dobozkának, plüss berakásában egy fémes szerkezet pislogott rám a kötelező
céges emblémával ellátva. Kivettem és egyre idegesebben forgattam, hátha rájövök, hogy mire való.
Nem találtam rajta semmi támpontot, így azóta tétlenül hever az egyik polcon jobb sorsra várva.

Mennyi hasonlóan hasztalan mütyürt kapunk évről-évre? A Budapest Underguide is erre a
következtetésre jutott, és úgy döntöttek, ők máshogy csinálják! Decemberben csak egy üdvözlő lap
érkezett tőlük, digitális formában, elkerülve az eszetlen papírhulladék-termelést. Az e-mailes kártyán
két kép szerepelt: a 0-s kilométerkő jelenlegi állapotában, és a 0-s kilométerkő megtisztítva – akkor
még virtuálisan. Ők ugyanis úgy találták, hogy azt a pénzt, amit repire költenének, inkább valami
hasznos dologra adják ki, méghozzá egy budapesti látványosság kipucolására. A hosszadalmas
önkormányzati procedúra után a Clark Ádám téri szoborra esett a választásuk, ahova minden út
befut, és ahonnan minden út kiszámítható. A kőnulla szimbolikus jelentőséget kapott a
kezdeményezésükben. A jövőben azt tervezik, hogy évről-évre ilyen akcióval kedveskednek az
ügyfeleknek, a budapestieknek és a járókelőknek. A tisztítás maga csak tavasszal történhetett meg,
mivel az eljárás vízalapú. Így most, április 23-án élőben követhettük az eseményt a szervezőkkel,
élvezve az ajándékunkat egy kellemes rosé társaságában. Koccintottunk a jó ügyre és a kezdetekre.
Az ötlet ideológiája igen szimpatikus. A felesleges kiadásokat csökkenti, viszont növeli a
felelősségérzetet! Hosszú távon pedig lehet, hogy más magánvállalat is kedvet kap. Ha pedig nem a
behízelgő toll-öngyújtó-stresszlabda „meglepetéseket” logóztatják fel agyra-főre, akkor nem csupán
az ügyfelek elismerését vívhatják ki könnyebben, hanem Budapest városképe és a lakóinak tisztaság
iránti igénye is megváltozhat! Az ajándékozók is ebben reménykednek, bár nem szerveztek feszengős
sajtótájékoztatót, vagy nagy csinnadrattát a szobormosás köré. „A tartalom a lényeg, nem a felhajtás.
Lehet, hogy a következő években majd egyre több embert tudunk megmozgatni és összehozni.
Milyen jó lenne itt a Clark Ádám téren az Alagút hídfőjét is letisztítani, de van még számos poros,
elhanyagolt pontja a városnak!” – nyilatkozta Magyar Vilma, a Budapest Underguide ügyvezetője. A
szobor alig egy óra alatt új, patyolatos pompájában díszelgett. Az ilyen ajándék valóban hasznos,
önzetlen és értékmegőrző.


