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„Hulladékból termék” című kiállítás megrendezése városunkban volt a legnagyobb és kiemelkedő
feladatunk. Répási Józsefné Enikő kezdeményezésére láttunk munkához, igaz sok-sok hónap
elteltével tudtuk megrendezni a nagyon hasznos, szemléletformáló kiállítást. A látogatók számát
tekintve -nem hasonlítva más települések hasonló rendezvényével- elégedettek lehetünk, 2890
személy, -óvodások,diákok, felnőttek nézték meg a kiállítást. Reméljük, a környezetvédelmet
életvitel szerűen támogató szimpatizánsok válnak a látogatókból. Prjevara Gábor tárlatvezetői
közreműködése segített a vendégek tájékoztatásában, ismeretek átadásában. Együttműködő
partnerünk volt a Székely Mihály Szakképző intézet szakács és felszolgálótanulóinak csoporja, akik
a vendéglátást biztosították 15 eFt értékben.
Köszönet illet minden közreműködő tagunkat, aki a szervezésben részt vett, hozzájárult a sikerhez!
Levélben köszöntük meg a Dékánhelyettes
úrnak, a Hivatalvezető úrnak és a
Környezetgazdálkodási intézet vezetőjének az együttműködést. Köszönetet mondtunk az ÖKOPack Kft. ügyvezető igazgatójának, mint a kiállítás gazdájának, és egyúttal megkértük, hogy a
„Tükörben a Világ „ című , hasonló típusú kiállítás megrendezését támogassa és soroljon be a
jentkezők sorába.
A „Tüköben a világ” kiállítás célja, hogy rámutasson a fogyasztói szokásokra, és felhívja a
figyelmet az ezekben rejlő veszélyforrásokra. Várható megvalósítási időpont 2011.
Babák Mihály polgármesterrel tartott
beszélgetésünk
hasznossága a sokféle, napi
feladatmegoldással kapcsolatos információ mellett két javasolt programunk támogatottságával
mérhető :
1. „Kis ligetek létesítésére” vonatkozó kezdeményezésünk hivatalos, önkormányzati támogatása
2. Rekultivált krakkói víztározó további fejlesztésére irányuló kezdeményezésünk elfogadása.
Polgármester úr lelkesen támogatja, fontosnak tartja a lakosság tervezett bevonását, „ fel kell
éleszteni az emberek környezet tiszteletét, mert eltűnőben van a fiatalabb generáció tagjainál. Nem
lehet városunk igénytelen , sivár!”
A „Kis ligetek létesítése” hosszabb távra tervezett program, első megbeszélése megtörtént
együttműködő partnerünkkel, a KOMÉP-Kft-vel, és megneveztük a város különböző pontjain
felhasználható, liget létesítésére alkalmas területeket is.
Megnevezett területek:
1. Martinovocs utca, tározó tó előtti rész,
2. Rózsák tere Vásártéri területtel bővítve,
3. Banka Gyula u. - a Millenniumi park folytatásában
4. Malom és Strand u-nál röplabda pálya környéke
5. Liszt F. füves sáv az uttest területében
Megkezdhető a lakosság tájékoztatása, mozgósítása a médiumokon keresztül, illetve a személyes
beszélgetések módszerével. Ezt a feladatot egyesületünk vállalja, amelynek részleteit szokásos
csütörtöki megbeszélésünk alkalmával fogjuk meghatározni.
Fából készült kapu restaurálását kezdeményeztük
helyi védettségű
Kossuth utcai ház
tulajdonosainál. A három tulajdonos közül egy személy támogatja a felújítás elvégzését, két
személy egyenlőre nem mutat szándékot az együttműködésre. Ezt a munkát a Szakképző iskola
tanulóinak közreműködésével szeretnénk elvégeztetni, mely számukra jó szakmai gyakorlást
biztosítana. Nem mondunk le szándékunkról, megfelelő fórumon fogjuk az Önkormányzat
fellépését kérni a belvárosban lévő kapu felújítása érdekében.
Penny üzlet külső területének zöldítése érdekében kezdeményeztük a Polgármesteri Hiv. Műszaki
Csoprtjánál a parkoló tér fásítását, és a terület szomszédságában lévő Vasipari raktár épületeinek

növénnyel történő takarásának elrendelését , vagy lebontatását. (Válasz még nem kaptunk.)
Egészségház felújításának munkálataira vonatkozóan Garai Pál -Gazd. Biz. ülésen indítványozta
az eredeti díszítő elemek alkalmazását. A javaslatot támogatja a bizottság, a testület is elfogadta.
Lakossági kezdeményezést véleményeztünk Melis György operaénekes nevének felhasználásával
kapcsolatban. A Hámán Kató utca méretei miatt átnevezésére nem tartjuk felhasználhatónak a
művész nevét, javasoltuk azonban a felépülő vízi-szinpad elnevezésére felhasználni azt, szarvas
világhírű szülöttjének emlékére.
KOMÉP Kft. ügyvezetőjével, munkatársaival tartott megbeszélésen kb. negyedévenkénti
rendszerességgel a város bejárását tervezzük. A lejárt hirdető táblák vizsgálatának céljából Tóth
Ferenc a Turisztikai Bizottság tagja is csatlakozni fog a néhány fős csapathoz.
A főiskola területén található Tessedik szobor melletti 2 db akácfa kivágását kezdeményeztük , de
az illetékesek döntése alapján, csak forma igazítás történt, a fák kivágásához nem járultak hozzá.
A gallyalást a KOMÉP Kft. elvégezte.
Vendéglátó helyek előkertjének létesítését támogattuk három egység üzemeltetőjének kérésére,
Szabadság út, Arany János u., Béke utcai üzletek.
Mólók felülvizsgálatát kértük, az Építési hatóság elvégezte.
Karácsonyi díszítések közül néhány kiemelkedően izléses megoldást oklevéllel jutalmaztunk,
amellyel nagy örömet okoztunk az érintetteknek. A szép kirakatok gazdáinak oklevéllel fogjuk
alkalmanként kifejezni köszönetünket.
Köszönetet mondunk egyesületünket támogató cégeknek
Pénzügyi támogatást kaptunk
1. Pioneer Hi-bred Termelő és Szolgáltató Zrt-től 100 eFt összegben,
jelölésének megvalósításához.

a védett házak

2. Laktárius Kft.-től vas hulladék értékesítésének összegét, 35 E Ft támogatást kaptunk
Természetbeni támogatásként közgyűlési vacsoránkhoz birkát is kapott egyesületünk.
Pénzügyi támogatást adtunk két iskolai rendezvény lebonyolításához
1. Curie Természetvédelmi Verseny 20 E Ft
2. Óvodapedagógiai környezetvédelmi képzési program támogatása 5 E Ft
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