Ima a magyar népért
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Budapest
Lakosság: 1,7 millió fő, elővárosokkal számolva 2,5 millió fő.
A magyar politika, gazdaság, kultúra, oktatás legfőbb központja, az
ország nemzetközi léptékben messze legjelentősebb városa.
Természeti környezete markánsan megjelenik a városképben. A
Duna, a Budai-hegység bércei, kiemelkedései, egyedülálló arculatot
adnak fővárosunknak. Emellett a világon egyedülálló a fővárosok
között, hogy igen jelentős fürdőváros.
A város népességszámának csúcsa a rendszerváltozás idején volt,
azóta lélekszáma lényegében folyamatosan csökken. Ezzel szemben
az agglomeráció legtöbb településének lélekszáma általánosan
növekvő tendenciát mutat.
Budát és Pestet 1873-ban egyesítették. Ezt követően épültek a város
legfontosabb, és ma legpatinásabb épületei. Egyfajta aranykornak
nevezhető a századforduló időszaka Budapest életében, s ebben az
időszakban valóban világvárosi ranggal büszkélkedhetett.
 Budapest a magyar településhálózat csúcsa, a hazai gazdasági tér
legkiterjedtebb, legnagyobb hatású eleme. Nevezik az ország szívének is, de
vannak szakemberek, akik - némi éllel - az ország vízfejeként aposztrofálják.
Tény, hogy Budapest a statisztikai számítások szerint rendkívüli súlyt képvisel a
magyar gazdaságban és társadalomban. Tény az is, hogy a főváros az ország
gazdaságának alapvető kulcsa, húzóereje, nélküle a magyar gazdaság még
sokkal-sokkal rosszabb helyzetben volna. Ezzel együtt az a szomorú jelenség
tapasztalható, hogy a budapesti ember, vagy például a budapesti központtal
rendelkező médiumok, tömegkommunikációs platformok, a fővárosra magára úgy
tekintenek, mintha az tükrözné a teljes magyar valóságot. Elfelejtkeznek arról,
hogy a vidéki Magyarország nagyrészben más típusú problémákkal küzd, eleve
más a felfogása, mint Pestnek.
 Az 1950-es évektől kezdve, hosszú éveken át igen jelentős lakáshiány volt
jellemző Budapestre. Mindezt a város népességében bekövetkezett jelentős
mértékű növekedés eredményezte elsősorban. A mezőgazdaságból kiszoruló
munkaerő nagymértékben keresett, és talált munkát a pesti iparban, viszont a
városban megjelenő új lakosság fogadására a lakásállomány sem
mennyiségében, sem minőségében nem volt alkalmas a második világháború
pusztítása után. A problémára gyors és hatékony megoldást kellett találni, s ez
végül a lakótelepek megszületését eredményezte. Akkoriban nagy öröm és
várakozás kísérte a lakótelepek építését, s tünetileg kezelte is a problémát.
Azonban mára egyes lakótelepek a budapesti nyomor, bűnözés, dekadens
életvitel központjaivá váltak. A szoros egymás mellett (el)élés pedig
elidegenedéshez, gyanakváshoz, a szűk élettér sokszor szűk társadalmi és
kulturális perspektívákhoz vezethet.

 Budapestet a végletek városának nevezhetjük. Megjelenik a fényűzés, a
gazdagság, a posztmodern életmód, a karrier- siker- és pénzorientált életforma.
Luxusnegyedek, luxusautók, nemzetközi pénzintézetek közép-európai központjai,
divat, szabadosság, kulturális sokszínűség. Sokaknak ez jut eszébe Budapestről.
Azonban másik oldalról nézve: nyomornegyedek, bűnözés, otthontalanok
tömege, koldusok, korrupció, kábítószerfüggők, prostituáltak. Nyitott szemmel
élve és járva a fővárosban mindezeket szinte naponta tapasztalhatjuk. S azt is,
hogy mennyire nehéz ennek az ellentétnek a feloldása, illetőleg talán kérdésként
felmerül bennünk az is, hogy ezt a társadalmi feszültséget egyáltalán fel akarja-e
valaki oldani?

 Budapest kulturális öröksége rendkívül gazdag, védendő és védett épített
emlékeinek száma kiemelkedően magas, városképe egyedülálló. A város belső
területein szinte minden épületnek kultúrtörténeti, vagy magyar történelmi
jelentősége van. Ezeknek mindössze töredékét tartja számon a magyar
emlékezet. Továbbá a műemlékek manapság gyakran kerülnek ingatlanfejlesztők
célkeresztjébe, akik a műemléki jelleget – természetesen kivételektől eltekintve –
semmibe veszik, sőt haszontalannak, kellemetlennek, az üzlet és a haszon
szempontjából gátló tényezőnek tekintik. Sajnos manapság a hazai
műemlékvédelem jövője, tevékenységének kiterjedése és hatékonysága, a
védelem törvényi szabályozottsága és annak megvalósítása igen kérdéses.
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Legyünk hálásak Istennek, hogy fővárosunk ilyen kies helyen épülhetett meg.
Adjunk hálát a főváros természeti kincseiért. A fürdőket tápláló hőforrásokért,
termálvizekért, ezek gyógyító hatásáért. Köszönjük meg, hogy olyan dolgokkal
áldotta meg az Úr Budapestet, ami más városoknak nem adatott meg. Kérjük
Istent, hogy a jövőben is kegyelmes hozzánk, és a fővároshoz, hogy ezek az
értékek megmaradjanak!
Könyörögjünk azért, hogy a városlakók (mint sokan mi is) vetkőzzék le gőgjüket.
Ne fentről lenézve, hanem mint jó testvér tekintsenek más vidékeken élőkre.
Közösen viseljük egymás gondjait, és örömeit is! Imádkozzunk azért, hogy ne
csak Budapest legyen hazánkban az egyeduralkodó gazdasági erő, hanem
felzárkózhassanak mellé más területek is.
Könyörögjünk azokért, akik jólétükből következően szenvednek bűnöktől.
Akiknek gazdagsága közönyös és önző, nem önzetlen és segítőkész. Akik csak
magukra, sikerükre, és anyagi javaik gyarapítására tekintenek, s ezért szinte
bármire képesek. De azokért is imádkozzunk, akik szegénységük miatt sodródtak
bűnökbe. Akik azért, hogy élhessenek, mástól veszik el a javakat. Akik
élvezetekbe, kábulatba menekülnek, és akik testüket árulják kényszerből.
Könyörögjünk az otthontalanokért, legyen fedél a fejük felett, és meleg szobájuk,
ahova behúzódhatnak a téli hideg elől.
És imádkozzunk az nemzeti emlékezetünkért. Hogy örökségünket helyesen
őrizzük, s ebből mi is, és az utókor is okulni tudjon. Ne feledkezzünk meg
eleinkről, az ő általuk létrehozott máig ható dolgokról. Kérjük Istent, hogy ez ne
legyen az elüzletiesedő világ játékszere és célpontja.

