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Mit üzennek a falak?
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D4 
KözmunKára fognáK…

Közmunkára fognák a graffitiseket 

Erélyesebb fellépést szorgalmaznak az utcai falfirkálás megfékezésére. L. Z. önkormányzz
zati képviselő szerint az utóbbi időben rendkívüli módon elszaporodtak a város utcáit 
borító graffitik, és a falfirkászok áldozatává váló hidak, aluljárók, közlekedési eszközök, 
társasházak, műemlékek, templomok és játszóterek megtisztítása több száz millió forintba 
kerülne. A politikus kifejtette: a törvény a rongálásnak számító cselekményt az okozott 
kár mértéke szerint szabálysértésnek, illetve tízezer forint felett bűncselekménynek mizz
nősíti. 

Az alkalmazható büntetési módok közül a közérdekű munkát tartja a legalkalmasabbnak 
az általában fiatalkorú elkövetők megregulázására. „A tetten ért graffitifestőket az általuk 
megrongált felületek megtisztítására köteleznénk, így talán jobban átéreznék cselekedezz
tük súlyát” – mondta. Hozzáfűzte: az egyszerűbb falfirkák elkészítése alig pár másodzz
percet vesz igénybe, míg letakarításuk több órás munka, gyakran nem száz százalékos 
végeredménnyel. 

L. Z. a közérdekű munka mellett egy BRFKzn belül működő, különálló akciócsoport létrezz
hozását látja szükségesnek, mely a bejelentéseket fogadó ingyenes zöld szám és egy gyors 
reagálású egység segítségével hatékonyabban érhetné tetten a firkászokat. A képviselő 
ugyancsak megfontolásra érdemesnek tartja a szórófejes festékek árusításának tilalmát 
18 éven aluliak részére.
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D5 
ajánlás a projeKtfelaDathoz

Ajánlás a bemutató témájának és formájának megválasztásához

Választható tevékenységek

1. Gyűjtsetek művészi graffitiket az internetről! Válasszatok ki, és mutassatok be legfeljebb 
3 művészt és néhány alkotását. Mutassátok be a nektek legjobban tetsző graffitiket kivezz
tített képekkel illusztrált előadás formájában. Művészi graffitik találhatók a http://www.
graffiti.org/ honlapon.

2. Készítsetek fotókat a lakókörnyezetetekben található falfirkákról, graffitikről, hirdetézz
sekről, plakátokról. Mindegyiknél jegyezzétek fel, hogy mikor és hol találtátok őket! Értézz
keljétek ezeket szándékuk, megvalósításuk módja és hatásuk alapján!

3. Gyűjtsetek nyilvánosságnak szánt üzeneteket az internetről (fórumokról, blogokból stb.). 
Csoportosítsátok ezeket tartalmi szempontból! Milyen többletlehetőséget ad az internet a 
nyilvánosságnak szánt üzenetek közvetítésére? 

Egyéb, a problémakörhöz kapcsolódó téma is választható.

Választható formák: 
Vetített képekkel illusztrált előadás
Power Point bemutató
Kiállítás
Portfólió
Egy erre a célra kialakított webfelület az iskola honlapján
Egyéb, mégpedig:
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D1 
részleteK egy internetes fórumból

1. Valami eszement grafomániás névtelenül és éjszaka – hogy ne lássák, mert fél – összezz
fújkálja más (hangsúlyozom, nem a saját!!!) falát, vasúti kocsiját etc. 
Ezzel mérhetetlenül nagy kárt okoz. 
Büntetésül velük vakartatnám le az összeset, és lemoshatatlan festékkel megjelöltetzz
ném őket: Lássátok, emberek, ez a gané ezt meg ezt tette! 
Szóval, mint egykoron, a főtéri kaloda. Utána megnézném, folytatjaze, ha igen, akkor 
visszaesőként minimum 1 év közhasznú munkára ítélném!!!

2. A franc essen a hüjje fújkálókba, legalább olyat írnának a falra, amit el is lehet olvaszz
ni!!!

3. Látható, hogy egy kicsit beszűkült látókörrel rendelkezel. 
Igen, én is festek, és tudod, mi a poén?
Hogy szakmám szerint rajztanár vagyok!
És az én rajzaimon csámcsoghattok nap mint nap a médiák hasábjain (is)!
Ez a nem mindegy! Amúgy aki nem ért hozzá, soha nem fogja megérteni…

4. Látom, Te is vagány fújogató vagy, aki szerint beszűkült az, akit zavarnak az infantilis 
hülyegyerekek, akik arra büszkék, hogy látják mindenhol az aláírásaikat, meg hogy 
milyen nehéz, veszélyes helyeket fújtak össze.
Szóval szerinted egy „tanárember” szerint jó az, hogy magukat művésznek képzelő 
emberek összefestik pl. a Lánchidat vagy más emberek ingatlanjait? A házunkon „ketzz
tő” darab firka van, amiért eléggé haragszom, mert le kell festeni őket. Vállalod?

5. Fingotok sincs az egészről. 
A graffiti és az „aláírás”, amit egyébként „tag”znek hívnak egyébként, nem ugyanzz
az… 
Azok tényleg nem nyújtanak kellemes látványt, de szerintem a szép színes (és legzz
többször NAGYON igényes – hiszen a magyar graffiti világszínvonalú) graffitiket nem 
kellene elítélni…
A legtöbb hozzátok hasonló beszűkült pancserben 100zad annyi kreativitás sincs, mint 
ezekben a „fújkálós” emberekben…

6. Nagy örömünkre egy pár kitartó srácnak köszönhetően a magyar graffitimozgalom 
világhírűvé nőtte ki magát. 
Kár, hogy erről kevesen tudnak. 
Tagzelés a firkászok között is elítélt hülyegyerekzmánia. Sajnos az is köztudott, hogy 
sosem lesz vége. Életkori sajátosság… 
Sajnos, mint minden területen, itt is jelen (és sajnos többségben is, de hol nem?) vanzz
nak a „kontárok”; az ún. Toyzok. Ők ártalmasak a városra nézve, de a műfajra is. 

7. Semmi bajom a filatorigáti fallal, és örülök, hogy a kispesti metrókerítést is elkezdték 
már egy ideje összefesteni, bár elég gyengén… A ronda gyárfalakat meg mindenféle 
betonkerítéseket nyugodtan szebbé lehet tenni graffitikkel. Engem az aláírogatók és 
az ,,ártatlan” házakat összefújók zavarnak.
Ha ezek a Ti köreitekben is elítélendő cselekedetek, akkor nektek kéne seggbe rúgnozz
tok őket.
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8. Elég érdekes a stílusod: ,,A legtöbb hozzátok hasonló beszűkült pancserben 100zad 
annyi kreativitás sincs, mint ezekben a „fújkálós” emberekben”. Mivel Te is látatlanban 
ítéltél el engem (különben tényleg, mit jelent az, hogy kreativitás, elmagyaráznád?), 
így nyugodtan gondolhatom én is rólad, stílusod alapján, hogy te is egy Lánchidat 
összefirkáló, mindenhova tagzelő gyerek vagy.
,,A graffiti és az „aláírás”, amit tagnek hívnak.” Erről a kioktatásról pedig az a vélemézz
nyem, hogy csak a minden kreativitástól mentes emberek képesek arra (nem csak a 
graffitisek között, különböző tudományos, szakmai körökben is), hogy átvegyenek az 
angolból bizonyos szavakat, és azokat lefordítás helyett különösen tisztelt és mindenzz
hol harsogott szakzsargonként kezeljenek. A tag helyett magyarul talán a ,,névjegy” 
lenne a legjobb szó. Használjátok egészséggel! (De ne házak falán!) 

9. Mit szóltok a már szinte mindent beborító óriásplakátokhoz? És mi a véleményetek a 
magukat annyira futtató dilettáns művészekről, akiknek néha fogalmuk sincs a szakzz
ma alapjairól? Ferdítve ezzel a közízlést. A hétköznapi ember azt hiszi, hogy amit lát 
(amit látnia kell), az a szép, pedig nem az. 

10. AZ EGÉSZ VÁROS EGY KIBASZOTT FIRKÁLMÁNYzRENGETEG, HÁLA EZEKNEK 
A TAHÓ FIRKÁSOKNAK. 
MINDNEK LEVÁGNI A KEZÉT EGY FŰRÉSSZEL.

11. Több legálfal kéne, és nem lenne annyi rongáló!!!!

12. Ami a város nagy részén uralkodik, az nem graffiti, csak firka!!! Nem ugyanaz. A graffiti 
jól néz ki, és ha ránézel, megdöbbensz, milyen összetett!!!
Mondjuk, vannak jó graffitik is a városban!!!

13. Bunkóság így elcsúfítani a várost. Majd ha a te frissen festett házfaladat fújkálja össze 
valami seggfej, akkor majd rádöbbensz, hogy milyen szemétség, amit műveltek.

14. A sok jámbor gyermek csak azért hagy ilyen nyomot a világban, hogy könnyebben 
találjon részegen haza.

15. Tudtok valami segítséget mondani, hogy technikákról, ilyesmiről hol lehet tanulni? 
Régen sokat rajzoltam, elég jól, de soha nem volt megfelelő társaságom, hogy élesben 
is kipróbáljam. És továbbra is érdekelne a dolog, de csak a művészi graffiti része.

(Forrás: http://www.lx.hu/messages.php?lang=hu&session_id=&group_id=153&threadselect=3
1&first=0&sb=4&ow=2&nom=22#)
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A fórumrészlethez tartozó feladat
(A változat)

Húzzatok egy cédulát. Döntsétek el, hogy a táblán lévő táblázat melyik rovatába kerüljön 
annak megfelelően, hogy 

a) a szöveg kategorikusan elítélize a falfirkákat (graffitiket), 
b) egyértelműen a védelmükre kell, 
c)  árnyaltan fogalmaz, esetleg megoldási javaslatokat hoz a kapcsolódó problémák megzz

oldására.

Ha eldöntöttétek, ragasszátok fel a megfelelő oszlopba!
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D2  
a Kitöltött táblázat

a) A graffiti ellen érvelők b) A graffiti mellett érvelők c) Árnyalt vélemények (megoo
oldási javaslatok)

1. Valami eszement 
grafomániás névtelenül és 
éjszaka – hogy ne lássák, 
mert fél – összefújkálja 
más (hangsúlyozom, nem a 
saját!!!) falát, vasúti kocsiját 
etc. Ezzel mérhetetlenül nagy 
kárt okoz. Büntetésül velük 
vakartatnám le az összeset, 
és lemoshatatlan festékkel 
megjelöltetném őket: 
Lássátok, emberek, ez a gané 
ezt meg ezt tette! 
Szóval, mint egykoron, 
a főtéri kaloda. Utána 
megnézném, folytatjaze, ha 
igen, akkor visszaesőként 
minimum 1 év közhasznú 
munkára ítélném!!!

3. Látható, hogy egy 
kicsit beszűkült látókörrel 
rendelkezel. 
Igen, én is festek, és tudod, 
mi a poén? 
Hogy szakmám szerint 
rajztanár vagyok! 
És az én rajzaimon 
csámcsoghattok nap mint 
nap a médiák hasábjain (is)! 
Ez a nem mindegy! Amúgy 
aki nem ért hozzá, soha nem 
fogja megérteni…

6. Nagy örömünkre egy pár 
kitartó srácnak köszönhetően 
a magyar graffitimozgalom 
világhírűvé nőtte ki magát. 
Kár, hogy erről kevesen 
tudnak. 
Tagzelés a firkászok között 
is elítélt hülyegyerekzmánia. 
Sajnos az is köztudott, hogy 
sosem lesz vége. Életkori 
sajátosság… 
Sajnos, mint minden 
területen, itt is jelen (és sajnos 
többségben is, de hol nem?) 
vannak a „kontárok”; az ún. 
Toyzok. Ők ártalmasak a 
városra nézve, de a műfajra 
is.

2. A franc essen a hüjje 
fújkálókba, legalább olyat 
írnának a falra, amit el is 
lehet olvasni!!!

5. Fingotok sincs az egészről.  
A graffiti és az „aláírás”, amit 
egyébként „tag”znek hívnak 
egyébként, nem ugyanaz…  
Azok tényleg nem nyújtanak 
kellemes látványt, de 
szerintem a szép színes 
(és legtöbbször NAGYON 
igényes – hiszen a magyar 
graffiti világszínvonalú) 
graffitiket nem kellene 
elítélni…  
A legtöbb hozzátok hasonló 
beszűkült pancserben 100z
ad annyi kreativitás sincs, 
mint ezekben a „fújkálós” 
emberekben…

7. Semmi bajom a filatorigáti 
fallal, és örülök, hogy a 
kispesti metrókerítést 
is elkezdték már egy 
ideje összefesteni, bár 
elég gyengén… A ronda 
gyárfalakat meg mindenféle 
betonkerítéseket nyugodtan 
szebbé lehet tenni 
graffitikkel. Engem az 
aláírogatók és az ,,ártatlan” 
házakat összefújók zavarnak.  
Ha ezek a Ti köreitekben 
is elítélendő cselekedetek, 
akkor nektek kéne seggbe 
rúgnotok őket.
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a) A graffiti ellen érvelők b) A graffiti mellett érvelők c) Árnyalt vélemények (megoo
oldási javaslatok)

4. Látom, Te is vagány 
fújogató vagy, aki szerint 
beszűkült az, akit zavarnak 
az infantilis hülyegyerekek, 
akik arra büszkék, hogy 
látják mindenhol az 
aláírásaikat, meg hogy 
milyen nehéz, veszélyes 
helyeket fújtak össze. 
Szóval szerinted egy 
„tanárember” szerint jó az, 
hogy magukat művésznek 
képzelő emberek összefestik 
a pl. a Lánchidat vagy más 
emberek ingatlanjait? A 
házunkon „kettő” darab 
firka van, amiért eléggé 
haragszom, mert le kell 
festeni őket. Vállalod?

8. Elég érdekes a stílusod: 
,,A legtöbb hozzátok hasonló 
beszűkült pancserben 100z
ad annyi kreativitás sincs, 
mint ezekben a „fújkálós” 
emberekben”. Mivel Te is 
látatlanban ítéltél el engem 
(különben tényleg, mit 
jelent az, hogy kreativitás, 
elmagyaráznád?), így 
nyugodtan gondolhatom 
én is rólad, stílusod alapján, 
hogy te is egy Lánchidat 
összefirkáló, mindenhova 
tagzelő gyerek vagy.  
,,A graffiti és az „aláírás”, 
amit tagnek hívnak.” Erről 
a kioktatásról pedig az a 
véleményem, hogy csak a 
minden kreativitástól mentes 
emberek képesek arra (nem 
csak a graffitisek között, 
különböző tudományos, 
szakmai körökben is), hogy 
átvegyenek az angolból 
bizonyos szavakat, és azokat 
lefordítás helyett különösen 
tisztelt és mindenhol 
harsogott szakzsargonként 
kezeljenek. A tag helyett 
magyarul talán a ,,névjegy” 
lenne a legjobb szó. 
Használjátok egészséggel! 
(De ne házak falán!)

9. Mit szóltok a már 
szinte mindent beborító 
óriásplakátokhoz? És mi a 
véleményetek a magukat 
annyira futtató dilettáns 
művészekről, akiknek néha 
fogalmuk sincs a szakma 
alapjairól? Ferdítve ezzel 
a közízlést. A hétköznapi 
ember azt hiszi, hogy amit 
lát (amit látnia kell) az a szép, 
pedig nem az. 

10. AZ EGÉSZ VÁROS EGY 
KIBASZOTT FIRKÁLMÁNYz
RENGETEG, HÁLA 
EZEKNEK A TAHÓ 
FIRKÁSOKNAK. 
MINDNEK LEVÁGNI A 
KEZÉT EGY FŰRÉSSZEL.

11. Több legálfal kéne, és nem 
lenne annyi rongáló!!!!
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a) A graffiti ellen érvelők b) A graffiti mellett érvelők c) Árnyalt vélemények (megoo
oldási javaslatok)

13. Bunkóság így elcsúfítani 
a várost. Majd ha a te frissen 
festett házfaladat fújkálja 
össze valami seggfej, akkor 
majd rádöbbensz, hogy 
milyen szemétség, amit 
műveltek.

12. Ami a város nagy részén 
uralkodik, az nem graffiti, 
csak firka!!! Nem ugyanaz. 
A graffiti jól néz ki, és ha 
ránézel, megdöbbensz, 
milyen összetett!!!  
Mondjuk, vannak jó graffitik 
is a városban!!!

14. A sok jámbor gyermek 
csak azért hagy ilyen nyomot 
a világban, hogy könnyebben 
találjon részegen haza.

15. Tudtok valami segítséget 
mondani, hogy technikákról, 
ilyesmiről hol lehet tanulni? 
Régen sokat rajzoltam, 
elég jól, de soha nem volt 
megfelelő társaságom, hogy 
élesben is kipróbáljam. És 
továbbra is érdekelne a dolog, 
de csak a művészi graffiti 
része.

Kérdések a táblázathoz

1.  Milyen előítéletek (sztereotípiák) jelennek meg a falfirkákat kategorikusan elítélő vélezz
ményekben? Milyen előítéletek (sztereotípiák) jelennek meg a falfirkákat egyértelműzz
en elfogadó véleményekben?

2.  Minden esetben vandalizmusze a falfirka? Mikor igen, és mikor nem? Mondjatok pélzz
dákat!

3.  Mely esetekben nem tolerálható ez a tevékenység? Szükség vanze központi (önkorzz
mányzati) intézkedésekre e kérdéssel kapcsolatban? Szerintetek mikor lehet szükség 
szankciókra?
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D3 
VéleményeK

1. csoport

Na, most mesélek egy kicsit. Általában a 10z17 éves korú firkászok szoktak műemlékeket 
elrondítani a firkáikkal, ami nem is graffiti!!! Ők a kezdők, de ahogy idősebbek lesznek, 
vagy megunják, vagy szolidabban művelik a dolgokat. A graffiti művészet, mert alkotsz, 
csak túl sok a kezdő. Senkit sem zavar, ha a vasút mögötti fal tele van írva, az úgysem arra 
való, hogy nézzék. A vonat elindul lefestve is, miért baj, hogy ott van egy rajz? Persze ha 
rámennek az ablakokra, vagy pornográf rajzokat csinálnak, akkor igaz az érvelés. Nem 
akarnak ők amerikaiak lenni, csak feelinget akarnak, jó érzés, amikor festenek. Aztán 
vannak a művész graffitisek, akik képeket festenek, ők nem is részei a street artnak. Van 
egy nevük, és mindig azt rajzolják föl. Akit érdekel a writing, az soha sem unatkozik, ha 
megy a városban. Budapest szép az építményekkel együtt, a firkákra csak nagyon kevezz
sen figyelnek föl. A graffiti miatt drágább a vonatjegy, de nagyon sok graffitis jön ide. De 
ezeket a dolgokat úgyis csak az értheti, aki benne van a dolgokban, külső szemmel más. 
Ez nem egy süket duma, régen én sem voltam benne.

PHS CREW 
2. csoport

Erdélyből utaztam vissza Budapestre, kora tavasszal. A fülkében velem együtt utazott egy 
kétgyerekes család. A kissrácok nem voltak 10 évnél idősebbek. Ahogy megközelítettük 
Budapestet a vonattal, felbukkantak a graffitizsorozatok. A gyerekek az ablakon keresztül 
bámulták az alkotásokat. Egyikük elmondta, hogy nagyon tetszik neki Budapest, mert 
olyan szépek a graffitik, és ezektől izgalmas lesz a város. Csak a graffitik miatt szereti 
Budapestet. 
Szörnyülködve hallgattam ezt, és főleg a szülők hallgatását, akik nem mondták el, hogy 
Budapestet nem a graffitik teszik széppé, hanem sok más értéke van, amitől gyönyörű, és 
ami közé nem illik be a graffiti.
Én nagyon csodálom a graffitisek tehetségét, de szerintem az alkotások nem a műemlékek 
falaira valók. Ezért kellene minél több olyan falat létesíteni, ahol kiélhetik szenvedélyüket, 
és nem tesznek kárt az évszázados értékekben. Valami parkszerű létesítmények kellenézz
nek, ott aztán mázolhatnának, amíg akarnak. Az én gyerekeim biztosan nem a graffitiktől 
fogják szépnek látni Budapestet. Ezért mindannyiunknak tenni kell a magunk módján. 
Remélem, sikerül.

Üdvözlettel F. Éva
3. csoport

Olvastam honlapjukon, hogy elkezdődött a vandál graffiti elleni kampány. Jómagam egy 
Kanadába költözött magyar fiatalember vagyok. Budapesten laktam, mely várost a világ 
egyik legszebbjének tartom. Az utóbbi években azt a bájt és varázst a graffitinek köszönzz
hetően nagy részben elvesztette, amiért szerettem. Elképesztő és felháborító, hogy a legzz
forgalmasabb utaktól, mint pl. a körút a műemlékekig, az egész város mintha le lenne 
„fújva”. Szomorú, nagyon szomorú, hogy ez a szórakozása néhány, sajnos egyre több fiazz
talnak. Szinte sírni van kedvem, amikor visszaemlékszem a Vár egyik lépcsőjét beborító, 
gusztustalan, művészetnek legkevésbé nem nevezhető „firkákra”.
Ezúton szeretnem üzenni nekik, hogy nehogy azt higgyék, hogy ezzel olyan amerikazz
iasak. Ez, amit folyamatosan tesznek, BALKÁNI, semmi köze az északzamerikai kultúzz
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rához. Természetesen ezen a kontinensen is vannak graffitik... gyárépületeken, unalmas 
szürke falakon... meg a metrón is... De soha semmilyen körülmények között sem műemzz
lékeken és a patinás házakon. Ha valaki itt ilyet tenne, súlyos pénzz vagy börtönbüntezz
tés lenne a jutalma. De nem teszi senki, legfeljebb néhány elmebeteg, akiket a rendőrség 
a törvény teljes szigorával von ki a forgalomból, minimálisan az okozott kár többszörözz
sével sújt... Ha szerencséje van, és nem egy büntetészvégrehajtó intézet lakójává válik. 
Remélem, nem fogják azt hinni, hogy betokosodott vénember vagyok. Elárulom: nagyon is 
liberális 24 éves vagyok, ugyanolyan pörgős életet élek, mint a korombeli bulizós srácok.

S. Arpad
(Saskatoon, Canada)

4. csoport

Szerintem a jó ötlet a graffitiben pont az, hogy oda kerül fel, ahova a többség szerint 
„nem kéne”: utcákra, vonatokra, belvárosba, metróra, de még a legálisabbak is láthatóbb 
helyen vannak, mint a galériába bújtatott festmények. Az eszme tehát: a művészet kivonul 
az utcára, hogy minél többen lássák (akár public artnak is nevezhetnénk...). A gyakorlati 
megvalósításban persze sok hiba rejlik, de az eszme jó, és hozzá kell tenni, hogy Magyarzz
országon, mint annyi sok másból, a graffitiből is inkább a rosszat vettük át... (nincs összezz
tartás, sok fiatal és befolyásolható egyén divatból kezd el firkálgatni ahelyett, hogy kicsizz
szolt stílusát vigye ki az utcára…). A graffitinek tehát szerintem bizonyos keretek között a 
belvárosban is helye lehetne (persze pl. nem a műemlékeken, bár ha radikálisabb lennék, 
azt is mondhatnám, hogy egy tényleg igényes graffiti és egy régebbi múlt századi épület 
sajátos eklektikus stílust alkot). A befogadás persze sohasem lesz konfliktusmentes. Az 
alapján persze nem lehet ítélni, hogy az emberek többsége mit szeretne vagy nem szeretne 
látni (pl. az emberek többségét erősen befolyásolja a média és ez mégsem jó (…), 
És még néhány szó a matricákról... Szerinted csupa értéktelen ragacs az egész. Nos, egy 
buszon vagy egy villamoson sokak számára valóban olyan oda nem illőnek hathat akár 
egy tag (bár én reménykedtem, hogy ezt jobban be tudják fogadni a kívülállók is, mert jobzz
ban értelmezhető, és nemegyszer kidolgozottabb, mondjuk, egy falfirkánál), de az utcán? 
Amennyiben a sok művészietlen, értéktelen és csak a mértéktelen fogyasztásra ösztönző 
reklám és óriásplakát nem zavar, szerintem ez sem kéne, hogy zavarjon. A matrica szerinzz
tem jótékony önreklám, sőt! Nem egy társadalmi célút is láttam már. Tehát egy óriásplazz
kátnál mindenképp többet ér egy jól megszerkesztett matrica.

IDM crew
SERAK

5. csoport

Véleményem szerint antigraffiti kampányuk a képrombolásokhoz és könyvégetésekhez 
hasonló akció, melynek során alkotásra képtelen emberek műalkotásokat pusztítanak el. 
Nem állítom, hogy minden graff művészi színvonalú, de meggyőződésem, hogy válogatás 
nélküli eltávolításuk barbár cselekedet, mely nem veszi tudomásul a műfaj társadalomkrizz
tikai és folklorisztikus jentőségét, és sérti a művészek emberi jogait. A fent említett törtézz
nelmi példák alapján úgy vélem, levelem nem fogja befolyásolni önt és társait, ahogy előzz
deik is megtették a visszafordíthatatlant, de bízom benne, hogy minden elpusztult graff 
helyett három másik születik majd! 
Üdvözlettel:

S.M.
okl. építészmérnök
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D6 
a projeKtfelaDat terVe

A bemutató témája:

A bemutatót tartó csoport tagjai: 

A csoport felelőse: 

A technikai feltételek biztosításáért felelős csoporttag neve:

A bemutató formája:
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