KÖZGYŰLÉS
Beszámoló jelentés 2011-ben végzett vállalásainkról
Rovatot indítottunk Szivárvány címmel a Szarvas és Vidéke hetilapban. Aktuális híreinkről,
terveinkről, véleményünkről írunk kétheti gyakorisággal.
Gazdasági ciklusprogramhoz készítettünk javaslatot a 2011-14-es időszak gazdasági
ciklusproggramjának kialakításához.
Martinovics utcai pihenőpak létesítésére nyert pályázatunk tartalmilag és megvalósítási összegét
tekintve kiemelkedő feladat volt számunkra. 2010-ben meghirdetett Ökotárs Alapítvány Zöldövezet
pályázati támogatását -közel 1 millió forintot- nyertük meg, amelynek keretében városszéli,
kihasználatlan területen többfunkciós pihenő parkot létesítettünk két ütemben. Gyermekek, ifjak és
felnőtt korosztály pihenésének, közösségi játékok bonyolítására alkalmas teret alakítottunk ki.
Kizárólag őshonos fák és cserjék alkotják a növényzetet. A tereprendezés és ültetés munkálatait
2011-ben végeztük el a KOMÉP Városgazdálkodási Kft. és három másik civil szervezet
bevonásával. ( Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete, Ifjuság a Holnapért Alapítvány és Cigány
Kisebbségi Önkormányzat) A park bejárati részénél színes tájékoztató tábla mutatja be a
növényállomány fajait, jellegzetességeit.A pályázat befejező második ütemét 2012. május 25-én
Gyermeknap-hoz kapcsolódva fejezzük be.
„Civilek a külterületért” Középhalom lakóközössége által létrehozott civil szervezettel
alakítottunk ki kapcsolatot. Munkájukhoz átadjuk működési tapasztalatainkat, és tapasztalatunkkal,
ötletekkel segítjük céljaik megvalósítását.
Levélben kerestük meg a Magyar Posta Zrt.-t A postahivatal környezetében kialakult
rendezetlenség megszüntetése érdekében. Többszöri levélváltás és helyszíni szemle után a terület
kertészeti megtisztítása megtörtént. A hivatal környezete sokkal kultúráltabb, de maradtak még
hiányosságok. A terület elvadult állapotának kialakulását meg kell akadályozni.
Zárt kertek mentése érdekében szakember csoport létesült, amelynek egyesületünk is tagja. Cél
az elhanyagolt gyümölcsösök felélesztése, rendezése. Jelentős területre terjed ki a „zártkert”
minősítésű földterület, amelynek hasznosítása az új mezőgazdasági szemlélet szerint családok
ellátását, helyi termékek előállítását, forgalmazását tudja biztosítani. Ez a rekultivációs folyamat a
parlagfű mentesítést is szolgálja.
Fásítást kezdeményeztünk a Penny Market üzlet parkolójában. Parkoló területére egyetlen fát
sem ültettek.létesítése óta eltelt tízenöt évben A fák hiánya nemcsak kellemetlen a nyári rekkenő
napokon, de a város közepén található parkoló városképet rontó hatású is. Az Építési hatóság felé
kezdeményeztük a parkoló fásításának érdekében az illetékesek felszólítását. A kezdeményezés
megvalósult, a fák jellegzetes korona alakításúak, fejlettebb korukban árnyékot tudnak nyújtani a
parkoló gépkocsiknak. E terület folytatásában egy másik cég -Tour Kft.-raktárépületeinek takarását,
elkerítését kezdeményeztük. Látványos eredmény még nem állapítható meg az épületek takarását
tekintve. Bízunk kezdeményezésünk megvalósulásában.
Használt főzőolaj környezetbarát elhelyezését népszerűsítettük. Több alkalommal hívtuk fel a
lakosság figyelmét Szivárvány című rovatunkban , hogy a MOL kútnál folyamatosan eldobható
edényekbe is átveszik a használt főző olajat. Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy egyre növekszik a
lakosság aktivitása, több olajat adnak le a megjelent felhívás hatására.

Egyesületünk a Körösmenti Turisztikai és Kulturális Egyesület tagjai közé jelentkezett, a
Szarvas és csatlakozó települések turisztikai kínálat szinvonalának javítása céljából. Egyesület
elnöke a Felügyelő bizottság tagja.
Tiltakoztunk és helyreállítást követeltünk fasor kivágása miatt.
Elégedettséggel vettük, hogy a Béke-közi szilfák kivágása miatti tiltakozásunk hatására nem maradt
el a fák pótlása! A kezdeményező lakók közös költségük terhére állták a költséget. A kivágott fák
helyett 130 eFt értékben új fákat, gömbköriseket telepített a KOMÉP Kft.
Első komputerünket felajánlottuk a NACSE gyermekei részére
Egyesületünk saját pénzéből vásárolt 11 éves komputerét, -amelyet Kiszely András egykori tagunk
és titkárunk használt -tagjaink részéről jelentkező igény hiányában átadtuk a Nagycsaládosok
Szarvasi Egyesületének gyakorló/tanuló komputerként.
Emléklap és tábla/plakett kialakítása kiemelkedő teljesítmény elismerésére.
Város fejlesztésében, értékek megörzésében munkálkodók, a közösségi összefogásban élenjárók
elismerésére Emléklap és tábla/plakett kialakítását tervezzük.Vázlatok készültek, érdemi tárgyalásra
még nem került sor., forrás biztosítása szükságes.
„Tükörben a Világ” című kiállítás bemutatását tervezzük A néhány évvel korábban bemutatott
„Hulladékból termék” kiállításhoz kapcsolódó folytatásként mutatnánk be a kiállítást Szarvason. A
bemutatásért nagy városok álltak sorban, közben pedig a pályázás lehetősége megváltozott, csak
önkormányzatok számára biztosított a pályázás 2012-től. Ezt a lehetőséget kívánjuk megragadni.
„Vers a víz felett” Verses esték a Víziszínház szinpadán. Házigazdai feladatot vállalt az
egyesület, amelyet szinvonalasan teljesítettünk. 250-300 néző vett részt. Ratkó József költő verseit
Liszi Melinda és Nagy Róbert színművészek adták elő.
Vendégül láttuk a Nyíregyházi Városvédő Egyesületet. Szilvanapra hívtuk meg az egyesületet,
ismerjék meg a rendezvény hangulatát és a speciális ételeket. Tartalmas programot szerveztünk
részükre.
Szárazmalom élő bemutató
Mótyán Tibor zenekera játszott
Csabacsüdi asszonyok és citera zenekar bemutatója
Séta a vásári forgatagban
Ételkostolók - kapusznyika, szilvalekváros papucs, lepcsanka, szilvás pulyka rizotto
Hajókirándulás
Birka vacsora a Pándi tanyán
Vízi szinház parkosításának megvalósítása közösségi összefogással
Egyesületünk tevékeny részvétellel vállalta a munka szervezését, és lebonyolítását. Valamennyi
közreműködő Emléklapot kapott a részvételért. Felajánlásokból 248 e Ft gyűlt össze, amelyet az
ültető anyagra, a közös munkát dokumentáló kőtáblára fordítottunk. Kiegészítjük a park bútorainak
beszerzéséhez szükséges összeget is, a meglévő keret határáig.
Vélemény nyilvánítás :
Nagyfoki holtág hasznosítása, védetté nyilvánítás kérdésében
Vágóhíd utcai nyárfák kivágásának megakadályozása. A fák kivágását lakossági szavazás is
ellenezte.

Támogató nyilatkozatot adtunk:
Támogattuk a középiskolai Curie verseny lebonyolítását Támogatásunkat kérésünk alapján
jutalomtárgyak beszerzésére fordítják a rendezők.
Támogató nyilatkozat SZIE Gyakorló Óvoda és Általános Iskola „Zöldóvoda” minősítés
adományozásához.
Támogató véleményt adtunk vendéglátóhely bővítése, utcai kiülő kialakítás tárgyában.-Jókai utca
105 sz. ingatlanra vonatkozóan.
Támogatjuk a Zöldház étterem felújítására és bővítésére vonatkozó kérelmet.
Egyesületünk támogatást kapott:
Pioneer Hi-bred Zrt.-től, pénzbeni támogatást városunk védett épületeinek jelölésére kívánjuk
felhasználni.
Hartay János ügyvezető tulajdonos haszonvas hulladék értékesítéséből ajánlott fel 87 eFt-ot
egyesületünk támogatására.
Szarvas 2012. május 5.
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