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PROBLÉMA
A mai fejlett világban szomorúan tapasztalható, hogy bár a technikai fejlődés egyre nagyobb magasságba repít
minket, addig emberként, társadalmi szinten sok esetben elbukunk. Az értékrendjeinket önző érdekek, a
fogyasztói társadalom koholt igényei, egy külsőségekre adó materialista világ határozza meg. Nem
foglalkozunk mások érzelmi világával, nem vagyunk hajlandóak felelősséget vállalni a döntéseinkért,
tetteinkért, környezetünkért. Számtalanszor sértünk meg, akár nem tudatosan, másokat, mind az online, mind
az offline életben.
TÖRTÉNETÜNK, KEZDETEK
Három hosszú és tanulságos év kellett ahhoz, hogy a BRIDGE – For more – első eseménye után, megkapja mára
végleges célkitűzéseit, küldetéstudatát – és én, Preil Patrik – ötletgazda, főszervező - kidolgozzam azt a
mondanivalót és stratégiát, aminek segítségével jobb hellyé válhat Budapest, Magyarország, Európa, a világ.
2016-ban Budapesten kezdődött a BRIDGE története, a Szabadság híd hosszantartó autós és villamosforgalmi
lezárásával. Egyesek bosszankodtak rajta, mások kiültek a hídra beszélgetni, piknikezni, elengedni magukat. Az
atmoszféra, az emberek kisugárzása, a szabadság érzése, illetve a helyzet abszurditása fogott meg és késztetett
arra, hogy én is hozzáadjak valamit a tapasztalt életérzéshez. Ezért egy olyan, táncbemutatóval egybekötött,
élő koncertet szerveztem, aminek egyetlen célja volt: érezzük jól magunkat együtt. Az elektronikus zenészek
és a több száz résztvevő elképesztő hangulattal keltette életre az eseményt.
2017-ben újra lezárták négy hétvégére a Szabadság hidat a gyalogosok javára, a megjelenő igény, illetve a
közösségért tenni akaró fiatalok közbenjárásának hála. A második BRIDGE esemény alkalmával bővülő
fellépőkkel, színesebb zenei kínálattal, már jótékonysági gyűjtéssel egybekötve adtunk koncerteket a
Szabadság hídon. A Darvastói Szabadidő és Sportegyesületnek, illetve a Sámuel alapítványnak ajánlottuk fel a
több mint 50.000 forint gyűjtött adományt. Munkásságuk példaértékű, hiszen sérült és árva gyerekeknek
segítenek a mindennapokban. Ebben az évben kapta meg a projekt a „Hódítsuk meg Budapestet” alcímet és
bővült az „Érezzük jól magunkat, éljünk együtt boldogan!” – mondanivaló, társadalmi érzékenyítéssel,
jótékonysággal, tehetséges zenekarok felkarolásával.
2018-ban az évi egy helyett, sorozatban öt szabadtéri helyszínen (Kálvin tér, Clark Ádám tér, Hősök tere, Deák
Ferenc tér, Szabadság híd) tartottunk „Hódítsuk meg Budapestet eseményt”. Több, mint 10.000 érdeklődő volt
és alkalmanként 150-450 résztvevő jelent meg. A Budapesti biciklis felvonulásnak köszönhetően közel 25.000
ember láthatta és hallhatta az előadásainkat. 2018-ban a Fogadj Örökbe Egy Macit alapítványt támogattuk a
befolyt adományokból, akik sérült embertársainknak segítenek a munkaügyi integrációban.
2018 tekinthető az útkereső évek végének, és valami újnak a születésének, 2019-től kiforrott küldetéstudattal
indul a BRIDGE – For more eszme.

BRIDGE FOR MORE CÉLJA
A BRIDGE célja röviden: Szellemi felvilágosulás a modern társadalom számára, politikán és valláson felül.
Szeretnénk eszmét alkotni, amit követhetünk, olyan fogalmak mentén, mint kölcsönös tisztelet, előzékenység,
empátia, figyelmesség, udvariasság, önzetlenség, türelem, értelmi és érzelmi intelligencia, becsületesség,
valamint openmind gondolkodás.

MIBEN HISZÜNK
Hiszünk abban, hogy egymástól tanulunk, jót és rosszat is. A BRIDGE célja, hogy csak a jót tanuljuk el egymástól,
és egy emberszerető Budapesten, Magyarországon, Európában, világban éljünk. Saját felelősségünk, hogy a
személyiségünk milyen irányba fejlődik, ehhez kínálunk motiváló közeget nyújtani. „Annak az 5 embernek az
átlaga vagy, akikkel a legtöbb időt töltöd” – Jim Rohn
Hiszünk az emberekben. Hisszük, hogy mindannyian képesek vagyunk szeretni és önmagunk legjobbjaivá válni,
az élni, élni hagyni elvet követve.
Hiszünk abban, hogy felelősséggel tartozunk a környezetünkért, a természetért, saját magunkért, valamint
egymásért.
Hiszünk abban, hogy egy olyan érett felnőtt társadalommá tudunk válni, ahol a konfrontációk építő jelleggel
bírnak. Ahol az együttműködés, illetve a kompromisszumkészség olyan emberi értékrendet teremt, amely
hatására megindul egy közös fejlődés.
MIÉRT CSINÁLJUK
A mindennapi életünkre az egyik legjobban ható tényező: a minket körülvevő személyek kisugárzásaik, tetteik.
Meghatározzák a közérzetünket, a biztonságunkat, illetve stressz-szintünket. Minden embernek megvannak a
maga harcai, ezért szeretnénk, ha egymást támogatva és nem eltaposva élnénk együtt.
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Bízunk benne, hogy ez hosszú távon, önmagára és környezetére igényes társadalmat eredményez.
Bízunk benne, hogy tisztelettel és elfogadással javul a konfliktuskezelés.
Bízunk benne, hogy gyökerestül fel tudjuk forgatni a mai társadalmi és kulturális helyzetet, és egy
kiegyensúlyozottabb világot tudunk teremteni közös összefogással, valamint szellemi
felvilágosodással.
Bízunk benne, hogy mi emberek, sokkal több értékkel rendelkezünk, mint amennyit megmutatunk
magunkból.

HOGYAN CSINÁLJUK
Programjainkkal és eseményeinkkel szeretnénk az emberek hétköznapi életébe tudást és színtiszta örömöt
csempészni.
2019-ben 5+1 eseményt szervezünk Budapest frekventált, látványos helyszíneire. 5 alkalommal más-más zenei
stílusban tartunk koncerteket. Célunk, hogy minél szélesebb célcsoportot érjünk el, főként a 16-35 éves
korosztályból, mert úgy gondoljuk ők a legfogékonyabbak a változásra. A zenés programok mellett, mind a
fellépők, mind a meghívott szakemberek, hírességek előadásai a BRIDGE által képviselt értékrendeket
igyekszenek erősíteni a hallgatóság számára. Emellett tervezünk színházi előadást, táncbemutatót,
filmvetítést, illetve egyéb közösségi programokat a közeljövőben. Minden egyes koncertnél hangsúlyt
fektetünk a tehetséggondozásra is, a zenekarok fellépései mellett kortárs képzőművészek munkásságát is
szeretnénk bemutatni. A 6.(+1) eseményünket a szokásos éves biciklis felvonulással együtt tartjuk.
A koncertek mellett online eseményeket és felhívásokat hozunk létre a BRIDGE-el, motiváló, érdekes, pozitív
tartalmat osztunk meg, de az igazi nagyság még csak most jön: az összefogás. (Esemény például: „Hívj meg
ebére egy hajléktalant”
Hiteles művészek, zenészek, sportolók, közszereplők, alapítványok, egyesületek, magánszemélyek, cégek,
újságok szellemi támogatását szeretnénk elérni a BRIDGE-el, az egyéni fejlődés, tudatosság hangsúlyozása
révén. „Te magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél” - Gandhi

SZERKEZETI FELÉPÍTÉS/ FINANSZÍROZÁS
A BRIDGE – For more-t jelenleg magánszemélyként (Preil Patrik) szervezem 3 éve. Ismerősök, szellemi
támogatók segítették az eddigi koncertek zavartalan lebonyolítását Budapesten, az anyagi fedezetet szintén
magamra vállaltam.
A következő években szeretném magasabb színvonalon megvalósítani a BRIDGE – For more-t, mind online
jelenléttel, mind más városokban szervezett programokkal.

A fő személyes motivációm, hogy lássam a pozitív változást Budapesten, Magyarországon, ha álmodhatok még
nagyobbat, Európában és a világban. Szeretnék együtt és nem egymás mellett élni a honfitársaimmal,
embertársaimmal.

“I’m tired boss. Mostly I’m tired of people being ugly to each other.”
- John Coffey - The green miles

