Virágokkal díszített Fenyőfa – és még sok más virágos
utca városunkban
Nagyon sok szép virágos udvar, erkély, ablak található Zirc városában –
jelentette ki Pék László, városunk egykori főkertésze, azok után, hogy több
ízben is végigjárta Zircet Müller Istvánnal, az Arborétum nyugalmazott
igazgatójával. A szakértők találtak muskátli-özönöket, oázist, s felfedezték
városunk legvirágosabb déli kerítését.
Főkertész úr először is egy kis utcakereső játékra invitálta a megjelenteket a
kertkultúra jegyében. Melyik az az utca, ahol se kerítés, se járda, a járókelők az úttesten
járnak, de a házak előtti virágoskert, előkert nagyon szép? Nincs benne semmi
mesterkélt, egy szépen gondozott, virágos utca. A Virágos Magyarországért mozgalom
zsűrije is megdicsérte. A Fenyőfa utca – közölte a megfejtést a zsűri-elnök, majd újabb
utcát írt körül, de előtte már leleplezte azt: a Bercsényi hátsó részében társasházak
vannak, szintén nincs kerítés, s ameddig a szem ellát, virág van.
Pék László a negatív tapasztalatokról is beszélt, mint azt elmondta, van olyan utca,
ahol egy virág sincs az ablakban az utcafront felőli oldalon, s az elhanyagoltságot
mutatják az udvarok egymás után. A zsűri úgy döntött, nem készít tabellát a látottakból,
de mégiscsak felállítottak egy sorrendet. Először is azt vették figyelembe, hogy milyen a
házikónak a kertje: megnézték, hogy le van-e kaszálva az úttest mentén az árok,
megvan-e nyírva a bokor. A díjkiosztó ünnepség elején úgy tűnt, minden út a Fenyőfa
utcába vezet. Található itt ugyanis egy olyan kert, amely már volt az év kertje
Magyarországon. A méltató elmondta, soha nem látták ezt a kertet, úgy hívták fel rá a
figyelmüket. Örökzöldek, kis szobrocskák találhatók Ekésiék kertjében, de olyan a
társasház fekvése, hogy mindezek kicsit takarásban vannak a garázstól. Szabóéknál is
voltak örökzöldek Bajcsy-Zsilinszky utcai kertjükben, de idén változtattak kicsit:
csodálatos szép virágokkal díszítették az udvart, a kerítést, a teraszt, egy virágpompát
láthatunk egészen a kert végéig –
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Az intézmények közül először a Vezír-Hús Coop Kft-t jutalmazta meg a zsűri, amiért
egy betonplaccot kertté varázsoltak. A Jeskó Vendéglő díszítése sem kerülhette el a
széplesők szemét, nem csak a terasza, az előtte található szekér is virágos. Szintén
elismerésben részesült a Stúdió KB–Ifjúsági és Közösségi Ház és a Zirci Polgármesteri

Hivatal. Nemrégiben egészségügyi tevékenységéért vehetett át állami kitüntetést dr.
Ehrenberger József, aki az erdő alatt létesített oázisáért most a „Virágos Zircért” zsűri
dicséretében részesült. A Hóvirág utca ezúttal is főszereplője volt a díjátadó
ünnepségnek, idén Nagy Csaba és Detre Ferenc kertépítő munkáját ismerték el a Cuha
szomszédságából. Kukoricaföldekről Schvöllerék, Palkovicsék, Birher Anna, Répás Tibor,
és az előadó által a „Virágok Anyjának” nevezett Kugler Ferencné vehetett át díjat.
Megjárták a Kálváriát is a szakértők, itt a nemrégiben ideköltöző Müllerék házának
környékét találták a leggondozottabbnak. Dr. Bakó Gizella Szikla utcai lakosnál Pék
László nem csak a virágosságot emelte ki, hanem a közterület gondozását. „Kiverik az
autók az út szélén a földet, de két perc után be van temetve” – méltatta a példaértékű
tevékenységét a szakértő, aki hasonló cselekedetekért találta oklevélre méltónak Dobos
Mária Ady Endre utcai lakost.
Nem ismertük meg a Liszt Ferenc utca 45. tulajdonosát, de azt megtudtuk, hogy egy
nagyon szép házikóról van szó, gondozott környezettel nagyon nagy területen. „Csakúgy
omlanak le a fehér petóniák és más virágok az ablakból” – jellemezte a zsűri elnöke
Pálinkás Rezső házát a Reguly utcában. Elismerésben részesült még Baranyai Gábor
(Erdőalja utca) és a Fodor család a Bajcsy-Zsilinszky utcából. „A virág megfogható
növény, de nem az a lényege, hogy megfogható, hanem hogy megfog bennünket” – élt
egy pazar szójátékkal Ottó Péter polgármester, s visszautalt Sashalmi Jánosné
ünnepséget megnyitó versére, amely pár sorban kifejezte azt, hogy miért kedveskedünk
egymásnak virággal. Zirc város polgármestere nagyrabecsülését fejezte ki azok iránt,
akik elismerésben részesültek, s kívánta, hogy sokan kövessék a példájukat. Köszönetet
mondott Pék Lászlónak és Müller Istvánnak az akció létrejöttéért, évről évre való
megrendezéséért.
A virágokkal általában meglepetést szoktunk egymásnak szerezni, ezúttal azonban a virágai miatt
leptek meg valakit. A virágosító tevékenységéért szintén elismerésben részesülő dr. Jáger Ida
Bercsényi utcai lakos, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa felfáradt a színpadra egy kis
csomaggal és egy oklevéllel. – Megfogná egy pillanatra ezt a csomagot? – kérdezte Ottó Pétertől. –
Természetesen – hangzott a válasz a polgármestertől, aki ekkor még nem tudta, hogy a csomagot
nem egy pillanatig kell fognia. Jáger Ida a hulló gesztenyéktől veszélyeztetve ismertette azt a
történetet, amely során ez a csomag hozzákerült. Mint azt elmondta, egy nagy madár pottyantotta
le az égből az ajándékot, mégpedig azért, mert egy erdőből kijövő, álarcot és köpenyt viselő titkos
és különleges társulat megtalálta Zirc legvirágosabb déli kerítését. A tulajdonosa megegyezik azzal
a személlyel, aki tevékenykedik a város felvirágoztatásáért is – ahogy Jáger Ida fogalmazott, s egy
oklevelet nyújtott át az Alkotmány utcai lakosnak.
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