Elég volt a pusztításból! – összefogott a városgondnokság és a
polgárőrség a zirci vandalizmus megfékezésére
Kedves bárki, aki szétszedted a parkerdő kerítését, összefirkáltad a vasbolt falát,
bántottad az Alkotmány utcai facsemetéket: ha hasonlóra készülsz, ezután jusson
eszedbe, hogy bármikor körülötted lehetnek olyanok, akiknek jogukban áll közbelépni,
téged a helyszínen tartani, s a rendőrséget értesíteni.
A fentiekből nagyjából már kiderül, hogy mi hívta életre a városi járőrszolgálatot, de
Takács László városgondnok, az akció kezdeményezője tovább sorolta: – Virágokat tépkedtek
ki, és vittek el, a városszépítő napon ültetetteket folyamatosan rongálják. A kukákat leszedik,
kiborogatják, a padokat összetörik.
Az esetek egy része elég központi helyen, a Rákóczi téri Ligetben történik. (A színpad
eltüntetése, a bitumines placc felszedése és a fakivágások nem a vandálok műve, mindezeket
a tér rekonstrukciója indokolta.) Takács
Lacitól megtudtuk, a rongálások java része a
játszóterekre korlátozódik, elsősorban ez
motiválta őt, hogy belépjen a polgárőrök
közé.
Városgondnoki
szerepköre
természetesen
megmaradt,
ebben
a
minőségében is megpróbált már tenni a
vandalizmus ellen, de közbeavatkozni csak a
polgárőri szerepkörben van joga. Ő kereste
meg az egyesületet, s megértő fülekre talált:
a szervezet alelnökével már több
alkalommal teljesítettek járőrszolgálatot. A
vandálok kedvenc műveleti területéről a
következőket mondja a városgondnok: – Törjön szét! Törjön szét! Törjön szét, szét, szét, szét,
Zirc város napján rendbe raktuk a szét! Törjön szét! Törjön szét! Törjön szét, szét, szét,
játszótereket, feljavítottuk a játékeszközöket szét, szét! (Republic együttes)
a lehetőségeinkhez mérten. Nem telt el két
hónap, és rosszabb állapotban voltak, mint amikor nekiálltunk ezeknek a javítási
munkálatoknak. Először autóval
járják körbe a várost, majd ezt
követően gyalogosan látogatják
meg a játszótereket és a
buszpályaudvar környékét.
– Rajtaütésre még nem került
sor, de figyelemfelhívás már
történt – számol be az eddigi
alkalmakról Laci, majd egy
egészen
konkrét
esetet
is
megismerhetünk: – A pintérhegyi
játszótéren alkoholt fogyasztottak
a fiatalok. Jeleztük feléjük, hogy
jövünk vissza később is, szemmel
tartjuk ezt a területet, tehát ha
Nem volt alaptalan a felszólítás: korábban egy pintérhegyi görbe olyan szándékuk van, hogy
esetleg valamit összetörnének,
estének ez lett a hagyatéka

attól most tekintsenek el, illetve a szemetet a kijelölt hulladéktároló edényekbe helyezzék el.
A polgárőrök később visszamentek, s nem tapasztaltak semmi rendelleneset. Persze azt nem
lehet tudni, hogy mindez a figyelmeztetés eredménye-e, ezzel a városgondnok is tisztában
van. Ha már Pintérhegyen vagyunk: az egyik utolsó randalírozás éppen itt történt. A
szeptember 2-ai, pénteki bányásznapi megemlékezésen még függőlegesen állt az a
kerítéselem, amelyet szombatról vasárnapra virradóra már vízszintes helyzetben találtak meg.
A játszótér a Verga Zrt. tulajdonában van, a hiányzó faanyagot – kerítésléceket, játékelemeket
– pótolni tudják, a „Városüzemeltetés” pedig felszereli. Korábban a menedékház és a
mászóvár is célpontjukban állt a vandáloknak a Pintér-hegyi Parkerdőnél, s két zászlótartó
rudat is kidöntöttek. Ugyanitt a szintén májusban helyreállított kerítést oly mértékben
leamortizálták, hogy nem látszik a rajta elvégzett munka nyoma. (Természetesen a pozitív
irányú munkáé, nem a negatívé.) A fákba vésésről, padok összekarcolásáról már nem is beszél
Takács László, ezek annyira eltörpülnek az imént sorolt esetek mellett, amelyek
felszámolására most komoly esély van.
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