
A szép környezet megér három szombatot
Nyíracsád (HBN -  V. A.) -  El
sőként tartottak „akció
napot" -  a Három szombat 
országos közterület-szépíté- 
si verseny keretében - a 
nyíracsádiak a megyei je
lentkezők közül az elmúlt 
szombaton.

A Magyar Település- és Terü
letfejlesztők Szövetsége által 
meghirdetett „Három szombat” 
akcióban részt vevő települések
nek három olyan szombatot kell 
választaniuk, amikor a lakosok 
közösen szépítik a közterületei
ket. Lehetőség szerint azokon a 
napokon kulturális vagy sport- 
eseményt is tartani kell. Ennek 
megfelelően Nyíracsád (és a me
gye) „első szombatján” nemcsak 
a főteret, a Petőfi-emlékparkot és 
a portákat takarította a mintegy 
45 résztvevő, hanem -  11 telepü
lés 19 fellépőjével -  zajlottak a 
10. országos népzenei minősítő
verseny ottani programjai is.

A bírálóbizottság a települések 
lélekszáma szerinti kategóriák 
alapján értékel; ehhez jegyző
könyvet kell küldeniük a meg
mozdulásben részt vevőknek. 
Pluszpontok is szerezhetők, pél
dául azzal, ha a versenyző segí
tette az árvízkárosultakat (Nyír
acsád e téren is megmutatta a 
tenni akarását a háromkamion
nyi adományával). A következő 
tisztasági napokat májusban és 
augusztusban rendezik meg 
majd.

Az akció révén a helyi értékek 
ápolása, megőrzése, valamint az 
embereknek a lakóhelyükhöz va
ló kötődése is erősíthető. A ren
dezvény hozzájárul az 1848/49- 
es forradalom és szabadságharc 
150. évfordulójának megünneplé
séhez, s felkészülés a magyar ál
lamiság 1000. évfordulójára; de 
általa az ország és a települések 
arculata is modernizálódhat, 
gyorsulhat a polgárosodás és a 
helyi lakosok közösséggé formá
lódása is. Föllépés előtt a gáborjáni citerások Fotók: Iklódy János

Virágosítás
Nem újdonság a község életében 
az effajta nemes kezdeményezés, 
ugyanis a polgármesteri hivatal 
minden tavasszal felhívja a la
kosságot arra, hogy virágosítson, 
tegye rendbe az ingatlanai előt
ti közterületet. Karácsony Lász
ló építésügyi műszaki előadó sze
rin t ennek eleget is tesznek az 
emberek; munkájuk eredmé
nyességéről az alpolgárm ester 
vezette -  pontozással értékelő -  
zsűri bejáráson szokott meggyő
ződni. A legszebb utca dicsérőle
velet kap, ösztönzendő a továb
bi gondoskodást is.
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