Városunk tavaszi nagytakarítása
Áprilisban lomtalanításra és szemétgyűjtési akcióra is sor kerül Zircen, s már
megkezdődtek az előkészületek a májusi Városszépítő Napra.
A lomtalanítás menete hasonló a tavalyihoz: ezúttal is eltérő időpontban kerül rá sor
a különböző városrészekben, s hétfői napokon kell kitenni a feleslegessé vált tárgyakat. A
„lomizás” továbbra is tiltva van városunkban, a gumiabroncsok és az elektronikai
hulladékok begyűjtése pedig speciális időpontokban történik, ezért azokat nem szabad
elhelyezni a lomok között. Hasonló előírás vonatkozik az üveg- és műanyag palackokra,
valamint a papírhulladékra. A Polgármesteri Hivatal nem szállítja el a veszélyes
hulladékokat, a minimum egy mázsa tömegsúlyt elérő háztartási eszközökért viszont
házhoz megy, ha ezt igénylik a lakosok.
A lomtalanítással kapcsolatos határidők nagy része idén jeles napokhoz vagy régi
ünnepnapokhoz kötődik: az első körzet április 4-én szabadulhat fel a háztartási
hulladékoktól, itt gróf Széchenyi István születésének évfordulóján, április 8-án fejeződhet
be a művelet, s ugyancsak a legnagyobb magyar születési napja a határideje a „Hivatal
házhoz megy” igény bejelentésének. Közölni kell a nevet, a címet, valamint meg kell
nevezni a gépeket, eszközöket darabszámuk megadásával. A második körzetben a
Költészet Napján, április 11-én kezdődik a lomtalanítás, míg a harmadik körzetben a Föld
Napján, április 22-én fejeződik be mindez. A lomtalanítás minden városrészben négy
napig tart. A használt gépjármű-gumiabroncsokat április 7-én és 8-án, az elektronikai
hulladékot 9-én gyűjti a hivatal, előbbit saját udvarán, utóbbit a Rákóczi téren,
mindhárom napon 8 és 15 óra között.
A Magyar Közút által meghirdetett szemétszedő akcióra viszont – az eredeti
elképzeléssel ellentétben – nem bolygónk ünnepén, hanem egy nappal korábban kerül
sor. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hetedik alkalommal tartja meg országos szemétszedő
akcióját, amelyre több ezer önkéntes jelentkezését várja a társaság – olvasható a
Polgármesteri Hivatal részére megküldött sajtóanyagban. Találó mottó lehetne a felhívás
adatait figyelembe véve a „Hetedik te magad légy!”, s ezzel ez a rendezvény is – amely
egyébként az utóbbi három évben az ország legtöbb önkéntest megmozgató
környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát – kapcsolódna kicsit a Föld mellett a
Költészet Napjához is. A megtisztítandó terület a társaság által üzemeltetett 30 ezer
kilométeres közúthálózat és annak környezete.
Zirc eddig minden alkalommal tisztességgel képviseltette magát, jellemzően az
oktatási és szociális intézmények, illetve néhány civil szervezet szinte az összes
útvonalon összegyűjtötte a szemetet – közölte Koós Gábor, a Városüzemeltetési Osztály
munkatársa. Mivel a belterületen az útmenti árkok tisztán tartása az útmenti ingatlan
tulajdonosának a feladata, az országos közutak belterületi szakaszain nagyobb
mennyiségű szemétre nem kell számítani – tette hozzá. A szemétszedési szándékot a
zirci hivatal felé kell jelezniük az önkénteseknek március 30-áig. Egyébként lehetőség
van a meghirdetettől eltérő időpontban történő gyűjtésre is.
Megkezdődtek a Városszépítő Nap előkészületei is. Ennek pontos ideje még nem
ismert, de várhatóan – hasonlóképpen az elmúlt két évhez – május első felének
valamelyik szombatján kerül megrendezésre. Már elkészült egy táblázat, amelyben az
előző évekről áthozott és a tavalyi alkalom óta felmerült, közösségi munkavégzésre
alkalmas feladatokat írta az össze a hivatal illetékes osztálya, amely várja a
virágosítással, szépítéssel, környezeti állapotunk javításával kapcsolatos javaslatokat, s
ezeket összegezve dönt majd az önkormányzat arról, hogy mit fog megvalósítani az idei
Városszépítő Napon.
Zirc közigazgatási területét érintő közutak:
 a 82-es főút az olaszfalui elágazás és a Kardosrét utáni Feket-ér hídja között
 a 8301-es út Bakonybél felé a Kossuth utcai kereszteződéstől a lókúti elágazás után
kb. másfél kilométerig
 a 83103-as út Lókút felé az elágazástól kb. 2 km hosszan
 a 8216-os út Nagyesztergár felé a Tesco-kanyartól kb. a trafóállomásig
 a 83106-os út Borzavár felé a Rákóczi tértől kb. a Hoffer-földek vonaláig
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