Tisztelt polgártársak!
Talán valamennyien észrevették, hogy ezen a helyen már megszólítottam
Önöket annak érdekében, hogy közösen törődjünk a tisztasággal városukban a
nyilvános helyeken, és hogy gondoljunk arra, hogy nagy részben a környezetünk
tőlünk függ! Ha csak egy kis csoport gondoskodik róla, és egy másik ezt az
erőfeszítést semmibe veszi, elrontja és elpusztítja, az eredmény semmi,vagy csak
nagyon kevés.
Remélem, nem csak én látom úgy, hanem ez tényleg úgy van, hogy a helyzet
a rend körül és tisztasággal a városunkban javult. Mondják ezt mások is - akár a
lakosok vagy a látogatók is, akik rendszeresen vagy szórványosan egyszer-egyszer
meglátogatják városunkat.
Örömömre szolgál tehát azt mondani, hogy mindig többen vagyunk olyanok,
akiknek fontos a rend és a tisztaság, és az ilyen környezetben jobban érezzük
magunkat. Ez is sokat – nagyon sokat elárul a nemzet kultúrájáról!
Azt hiszem, részben azért van ez így, mert a lakóházak hőszigetelése és
felújítása történik és mivel a lakosok anyagilag részt vesznek ebben a folyamatban,
jobban figyelnek oda a rend fenntartására is.
Már sok idő telt el 1989 év után, ami nagy változást jelentett a történelmünkben
és az életünkben is. Sajnos, addig gyakori volt a nézet: Ami nem az enyém, az
senkié, semmi közöm hozzá, nem érdekel, és.... egyéb, méltatlan még papírra vetni
is. Azóta az idők megváltoztak, példát veszünk sok mindenben a tőlünk nyugatra lévő
országokból, és összehasonlítjuk magunkat velük. Csodáljuk a városok és falvak
tisztaságát, és szeretnénk, hogy ez így legyen hazánkban is. Már sok esetben ez
látható. Ismét megismétlem - Ez mind rajtunk múlik! Így van ez ott is, ahol működik.
Emberek nem közömbösek a környezetük iránt, rendszeresen fenntartják a rendet
(akkor is, ha nem a magántulajdonuk), egyszerűen azért, hogy jól érezzék magukat.
Kedves polgártársak!
Ezen úton is szeretném ösztönözni Önöket,
- hogy ne adják fel, ellenkezőleg – ellenálljanak a negatív hatásoknak,
azoknak, akiket ez nem érdekel és nem is áll szándékukban elgondolkodni
ezen a témán,
- hogy ne veszítsék el elhatározásukat gondoskodni a környezetünkről,
- hogy mindig többen legyünk azok, akiknek ez nem mindegy, és
fokozatosan jelentós többséget alakítsunk
- hogy a környezetünk olyan legyen, amiért nem kell szégyenkeznünk, és
ahol nem csak mi, hanem azok is, akik utánunk jönnek, jól érzik magukat.
A természet ezt nekünk mind nagylelkűen visszaadja a maga
szépségével!
Köszönöm, hogy időt szántak soraimra : - )
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