
    
  

A Magyar Közlekedési Klub vasútállomási környezet szépítő tevékenysége 
az Önkéntesség Hete alatt, 

2011. június 4-12 között 
 

2011. első félévében Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait, melyben kiemelt 
szerepet kap az önkéntesség, mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Ebből az alkalomból az Európai Unió Tanácsa 
az elnökségi keretből anyagi támogatást ad az Önkéntesség Hete megrendezésére, az Önkéntes Központ Alapítvány 
közreműködésével. Az elnyert pályázati támogatásból a Magyar Közlekedési Klub szervezésében helyi önkéntesek az 
alábbi vasútállomások, megállók környékén végeznek munkát, 10-20eFt anyagköltség-térítéssel: 
 
1.Budapest-Rákoskert: a Rákoskert Vasúti Közlekedésért Alapítvány szervezésében az állomáskörül szemétszedés, 
graffitilemosás, kerítésmeszelés (az épület az Alapítvány tulajdonában van), virágosítás.  
2.Kapostüskevár : a Verebélyi László Egyesület szervezésében kaszálás, bozótírtás, szemétszedés, virágok, növények 
ültetése, az állomás előtti tér balesetveszélyes járólapjainak cseréje.  
3.Lentiszombathely: helyi vasútbarátok: kaszálás, virágok, növények kihelyezése, pad, szemétkuka festése:  
4.Mezőtúr: a helyi városvédők és vasútbarátok: a túri fazekasok által készített kaspókban  virágok kihelyezése, 
körletrendezés, sövénynyírás 
5.Karcag-Vásártér: a megálló melletti kis vasúti díszkertben a bakterházban lakó család füvet nyír, sziklakertet csinál. 
A megálló környékén, a volt vásártéren pihenőpark védett tó és madármegfigyelő hely. 
6.Gádoros: Fűnyírás, tereprendezés, szemétszedés, padok javítása, festése, az épületen kisebb karbantartás. 
7. Kunhegyes: helyi vasútbarátok a padokat és a kerékpártárolót újítják fel. 
8 Abádszalók: az abádszalóki vendéglátók a szolgálat nélküli épület körletét rendezik. Fűnyírás, virágosítás.  
9.Hevesvezekény: Hanyi-parti Természetvédő Egyesület a megállót és környékét teszi rendbe. 
10. Porva-Csesznek,: a  Bakonyvasút-Szövetség önkéntesei körlettakarítást, padok javítását, festését és az épületben 
lévő kézi feltöltésű tartályos utas-WC javítását végzi. 
11. Kelenföld: vasútbarát család: a 3-4-es és az 5-6 peronokon a peronoszlopok, padok lemosása, graffiti-mentesítése 
12. Ravazd: a megálló környékén szemétszedés, körletrendezés (önkormányzat és a Bakonyvasút Szövetség tagjai) 
13: Kisköre-Tiszahíd:  a megálló környékén szemétszedés, körletrendezés 
14. Tiszafüred: vasútbarátok növényeket ültetnek a kővirágtartóba és vízkő- és rozsdamentesítik az utas-WC-ét. 
15. Érd: vasútbarátok: a váróterem ablakának, ajtajának graffitilemosása 
16. Pilisvörösvár: önkéntes vasutasok, lakosok szemétgyűjtés, virágok, padok 
17. Ivacs: a beálló és névtábla lemosása, graffiti-mentesítése 
18. Erdőtelek: önkormányzat és a községben lakóvasutasok együttműködésével padok javítása, virágosítás 
19. Tótkomlós: általános körletrendezés (önkormányzat szervezésében) 
20. Dunaújváros: a Szemétkommandó helyi szervezet vezetésével az állomáshoz vezető erdei utat takarítják ki. 
21. Jászboldogháza: Faluvédő és Szépítő Egyesület körletrendezése az állomás körül 
22. Kiskunfélegyháza, Móraváros: fűnyírás, faültetés (önkormányzat szervezésében) 
Ezzel nem zárjuk le a listát, várjuk a jelentkezőket. 
A programban együttműködünk a MÁV Zrt-vel és a Vasutas Települések Szövetségével, mely együttműködéssel 
reméljük, hogy nem csak 20. hanem az ország kb. 2000 állomása, megállója lesz tisztább, rendezettebb. 
 

További információ, a helyi rendezvények időpontjai: 
 Somodi Mária, Magyar Közlekedési Klub: +36-20-522-7485 

 
A Média a felsorolt állomásokon, megállókban csak az utasok által is használható állomási területeken (peronok, 
váróterem, jegypénztárak stb.) fotózhat, vágóképeket készíthet Az állomások dolgozóinak nyilatkozati jogosultsága 
nincs, amennyiben esetleg a sajtó MÁV nyilatkozót kér, azt a sajto@mav.hu e-mailen jelenthetik be. (Kérhetik a 
Magyar Közlekedési Klub segítségét is)  
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