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Leírás: Több száz önkéntes dolgozott szombat délelőtt az üdülőközpont 
területén.
Reggel 8-ra dugig megtelt a Dánfoki Üdülőközpont főépülete előtti tér 
– több száz önkéntes érkezett az Önkormányzat takarítási felhívására. 
Cilvil, sport, egyházi szervezetek tagjai, békési intézmények dolgozói és 
nyugdíjasok is eljöttek segíteni, amint azt Vámos László tanácsnok, 
önkormányzati képviselő a tömeghez szólva elmondta, ismét szép 
páldáját mutatja meg a békési összefogás.
Koszecz Sándor, a Kulturális Központ igazgatója, a dánfoki intézmény 
vezetője a helyszínen bejelentette, hogy az önkéntes munkát vállalók, 
amennyiben regisztrálnak a helyszínen, elsőként kaphatnak majd a 
hamarosan bevezetésre kerülő BÉKÉS KÁRTYÁBÓL amely a város 
turisztikai menedzsmentjének egyik eszköze, csatornája lesz.
A takarítás során közel 50 fát ültettek el és 90 liter festéket használtak 
fel a 9 faház és a kerítések javítására.

Vámos László önkormányzati tanácsnok köszöntőjével kezdődött április 
9-én az ötödik alkalommal megtartott várostakarítási akciónap, amely 
ezúttal a Dánfoki Üdülőközpont rendbetételét célozta meg. Vámos 
László kifejtette, hogy Dánfok mindenkinek a szíve csücske, ez 
magyarázza a nagyszámú önként jelentkezőt eme alkalomra, és ez az 
indoka annak is, hogy januártól egy városi intézmény, a kulturális 
központ üzemelteti az üdülőt. A városvezetés célja, hogy ismét rangot 
adjanak a tábornak. Koszecz Sándor, a kulturális központ igazgatója 
ismertette rövidtávú céljukat, hogy Dánfok újra a békési családok 
szabadidejének hasznos eltöltését szolgálja.
Nagyon sok a munka a táborban, ennek kezdeti lépései történtek meg a 
takarításon. A civil, egyházi és sport szervezetek képviselői önkéntes 
jelentkezés alapján fát ültethettek, gereblyézhettek, füvet nyírhattak, a 
tábort ölelő kerítést vagy öt kiválasztott faházat festhettek le, 
összegyűjthették a korábban levágott fanyesedéket, összegyűjthették 
a lombot.
Az egyik szervezőtől, Illyés Pétertől megtudtuk, hogy 10 hársfát 
ültettek el a körépület körül, míg 35 kőrisfa a telekhatármenti nagy 
fasorba került. 
A munkákból a teljesség igénye nélkül városvédők, nemzetőrök, 
mozgáskorlátozott és a mentálhigiénés egyesület képviselői, 
könyvtárosok, kajakosok, a Surman Boksz Club tagjai, óvodák és 
bölcsődék munkatársai, a Békési Motoros Baráti Kör tagjai, az Országos 
Cigánymisszió, iskolák és egyházak, valamint civil szervezetek 
képviselői vették ki a részüket. Többen lapunknak arról beszéltek, hogy 
hajdanában két kezük munkájával építették vagy szépítették a dánfoki 
üdülőt, és ez a takarítás visszaidézte azokat az időket, amikor családjaik 
nyarakat töltöttek el a területen, jó levegőn, strandolással, 



bográcsozással. Néhányan szomorúságukat fejezték ki a tábor mostani 
állapota miatt, elmondva, sajnos az utóbbi évtizedekben nem volt 
igazán karbantartva, működtetői nem tulajdonos módjára bántak vele.
Koszecz Sándor lapunknak arról beszélt, hogy a közös és jó hangulatú 
takarításra vállalkozó önkéntesek ajándékba kapnak majd egy Békés 
Kártyát, amely helyi vállalkozók és szolgáltatók által kijelölt 
kedvezményekre jogosít fel. A kulturális központ fizetős 
szolgáltatásaiból szintén kedvezményt adnak. A névre szóló kártya a 
turizmus céljait is szolgálja majd. 
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