A Városszépítő Napon túl – „Te Szedd!”-önkéntesek Zircen
Postásos és vasutasok együtt

Ritka és kivételes alkalom az, amikor nem csekk- vagy levélfeladás végett megy az ember a postára.
Számomra a csütörtöki ilyen alkalom volt. Már régen birtokomban volt az információ, hogy a Magyar Posta Zrt.
regisztráltatta magát a „Te Szedd!” akción, amely közösségi szemétgyűjtésre hívta fel a lakosságot. A postások
segítettek a vasutasoknak megszépíteni az állomás környékét, meg valami olyasmit is hallottam, hogy
rendbetettek egy ingatlant a Damjanich utcában…
Nos, ingatlanon tulajdonképpen a zirci postahivatal belső udvarát kell érteni – tudom meg Bittmann
Antalné hivatalvezetőtől, aki irodájából kézségesen oda is vezet. Amit látok: rend van. Nyilván csodálkozás is
járult volna a helyszíni szemlémhez, ha látom, milyen volt május 21. előtt az épület mögötti rész.
Mielőtt visszaindulnánk az épületbe, hivatalvezető asszony elmondja: rövid időn belül három akcióhoz is
csatlakoztak a postások. Az első a Föld Napja alkalmából a Magyar Közút Zrt. által meghirdetett szemétgyűjtési
mozgalom volt, ahol dolgozóik egyénileg vettek részt, csakúgy, mint pár héttel később a Zirciek Tavaszán.
Ezúttal viszont szervezetten szépítettek a városon, nem kevesebb, mint 18 postás áldozta fel a szombati napját
azért, hogy szebbé tegye saját és mások munkakörnyezetét.
Bittmann Antalné, a csapat kapitánya nagyon elégedett volt beosztottjaival. Azt mondja, eligazításra sem
volt szükség, mindenki tudta a dolgát a reggeli gyülekező után, szinte égtek a munka lázától az önkéntesek.
Délelőtt vasút, délután posta. Ekképpen állt össze a menetrend. No, nem a közlekedési.
Ha most utazási céllal megyek a vasútállomásra, erre mondják, hogy „de kicentizted!”. Éppen akkor fut be
egy vonat Veszprém felől, mikor megérkezem.
Az emberek a vonatra várni szoktak, az esetemben sincs ez másképp, csak én éppen arra várok, hogy
elmenjen. A vasúti munkatárs útnak indítja a szerelvényt Győr felé, aztán megmutatja a virágosítási napjuk
hozadékát, bár elég szembetűnő, s az imént érkező vonat utasai elé szép látvány tárult: a párkányon vasúti

faládákban a résztvevők által hozott színesebbnél színesebb virágok. Csiszoltak padokat is, amelyek a jövőben
festésre kerülnek, de talán a legszükségesebb munka a gyomtalanítás és a fűnyírás volt.
Palkovics Jánosné, a polgármesteri hivatal titkársági és pénzügyi referense nagyon magáénak érezte a
vasútállomás megszépülésének ügyét, tett is azért, hogy minél többen elmenjenek május 21-én az állomásra,
de be kell vallani, a regisztrált intézmények munkatársain kívül – egy-két kivételtől eltekintve – nemigen
aktivizálták magukat az emberek. Persze ennek az is oka lehet, hogy a „Te Szedd!” közel volt a ZITÁ-hoz,
pontosan egy héttel rá.
Apropó, a „Te Szedd!” szemétgyűjtésre, a ZITA virágosításra specializálódott… Hogy lehetséges, hogy 21én, nem 14-én virágosított a vasút?
A szépítésben aktívan résztvevő Bódis Brigitta állomásfőnök asszonytól próbálom mindezt megtudni. Nem
lepődök meg, hogy vonaton ül, amikor hívom. Kérdésemre válaszolva elmondja, érkezett megkeresés feléjük a
város részéről a 14-ei csatlakozáshoz, de elfoglaltság miatt nem tudtak volna részt venni a Zirciek Tavaszán, ő
maga sem ért rá ebben az időpontban. Május 21-re a veszprémi központi állomás regisztráltatta magát, s
inkább társadalmi munka volt az övék, mint sem önkéntes szemétgyűjtési akció. A megyében négy állomás
van, így a munkaerő megoszlott, Zircen 5-6 vasutas szépített, nagyjából egyenlő megoszlásban zirciek és
veszprémiek, de jöttek hozzátartozók is.
A célt mindenesetre elérték. A Zircre vonattal érkezőket sokkal szebb kép fogadja, mint eddig. Hozta
mindenki a maga kis szerszámát – ásót, kapát, gereblyét –, és nekiálltak. Úgy tűnik, nem egy napra szóló
történetről van szó. Az egyik vasúti munkatárs, Bolla Tibor vállalta, hogy szabadideje terhére gondozni fogja az
állomásépület környékét. Úgy látszik, csak az indító tűzre volt szükség.
A „Te Szedd!”-nek tehát mindenképpen volt értelme városunkban.
S igaz, hogy pár héttel később, de még a beszakadt, roggyant kerekű konténer is kicserélődött az épület
végében…
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