Virágba borultunk
Közel négyszázan szépítették Zirc városát
Harmadik alkalommal fogott össze a civil, az önkormányzati és a gazdasági
szféra, hogy szebbé tegyék a helyet, ahol mindennapjainkat éljük. Főleg
virágosításra és festésre került sor, de tereprendezésre és takarításra is volt
példa. A nap a Rákóczi téri Ligetben indult, s ott is fejeződött be: a szervezők
reggel a gyerekeket, este a felnőtteket szólították meg programjaikkal.
Vacsorával, sörsátorral, koncertekkel ünnepelték meg a város megszépülését.
Kérni sem lehetett volna szebb időjárást annál, ami ráköszöntött Zircre május 14-én,
szombaton. A napsütés a frissen ültetett virágoknak kedvezett, az olykor erős széljárás a
festett felületek gyorsabb száradását segítette elő. A két buszpályaudvar között, illetve a
Széchenyi
utcán
továbbsétálva
a
polgármesteri hivatal felé, szinte minden
sarkon növényt telepítő embert lehetett
látni.
Az önkormányzat székhelyének és
valamennyi költségvetési intézményének a
környéke megszépült, és még sok-sok kis
sziget borult virágba Zirc különböző
pontjain. Persze nem minden a járókelők
szeme
előtt
történt:
érdemes
volt
bepillantani egy-egy épület háta mögé vagy
magába az épületbe. Oktatási és nevelési
intézményeinknél nem feledkeztek meg a
babaházról és egy régi szekrényről, az
iskola F épületében a konyhafal lett kidekorálva közösségi munkával.
A játszóterek vegyes képet mutattak: a Kinizsi utcában a frissen felavatott
játszóvárhoz kapcsolódó munkákat végezték el, a Pintérhegyi parkerdő alatt
homoklazítások történtek a különböző elemeknél. Ugyanilyen feladatok voltak tervben a
Szikla utcai várnál is, itt azonban ahelyett, hogy elvégezték volna a tereprendezési
munkálatokat, kénytelenek voltak lezárni a játékot. Észrevették, hogy a vár egyik lába
elkorhadt, erősen mozog, használata balesetveszélyes.
Sokoldalú tevékenység folyt az Ifjúsági Ház körül is, ahol festők, „patakhalászok”,
röplabdapálya-gondnokok egyaránt dolgoztak. A Barátság Park kemencéjét egy házaspár
festegette, családi vállalkozásban három generáció telepített évelőnövényt az Arborétumfal végében, az önkormányzati hivatal kiskertjében pedig a legfiatalabb városszépítő
címre eséllyel pályázó gyermek tűnt fel.
A résztvevők és támogatók magas száma azt bizonyítja, hogy az embereknek
határozott igényeik vannak a tisztább, szebb környezettel kapcsolatban, és hajlandók is
tenni érte. A virágszigetekkel pedig nem csak a lakosság, a turisták számára is vonzóbbá
tették Zirc városát.
Akik egész nap lótottak-futottak a városban, hogy
az szép legyen, előtte pedig előkészítettek, azaz, a
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