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Beszélgetés a polgármesterrel korszerű hulladékgyűjtés bevezetéséről, más aktuális témákról
Martinovics utcai park létrehozása 2011 őszén a fa és cserje ültetéssel kezdődött. A Zöldövezet
projekt befejezése 2012. május 25-én, lángosevés, játékos vetélkedés programjaival, került
„átradásra”. A közös munkálkodás emlékeként minden résztvevőnek oklevelet adtunk.
Pár nappal ezelőtt kaptuk a hírt, miszerint a MOL és Ökotárs Alapítvány 2013-ban egyesületünk
ítélte a Zöldövetzet díjat .Ezáltal 500 eFt plusz forrást kaptunk,amely összeget a park további
fejlesztésére fordíthatjuk..Ennek felhasználásáról hamarosan döntést fogunk hozni, a KOMÉP Kft.vel egyeztetve.
Tavaszi szemlét tartottunk a városban, hosszú lista alakult ki észrevételeinkből, amelyet a KOMÉP
illetékeseivel megbeszéltünk.
Máv állomás épületét és környezetét is megtekintettük és szerény,jó szándékú javulást tapasztaltunk
az állomás közösségi terének állapotában, kinézetében.
Közelmúltban találkoztunk az állomáson a MÁV illetékes képviselőivel, eljöttek ismét felmérni
levelünkben leírt hiányosságokat. Észrevételeinket elfogadták, néhánynak megoldása folyamatban
van. Komép Kft.-vel felvették a kapcsolatot, amely bizonyos munkálatok folyamatos elvégzését
biztosítaná. (Árajánlatot készített a KOMÉP.)
Piacunk szinvonalának emelése, árúkínálatának bővítése helyi termékekkel.
„szarvasi termék” név bevezetésének támogatása
Helyben termelt temékek népszerűsítése,-Javaslatot tettünk a KOMÉP Kft.vel való együttműködésre
átnyúló feladat 2014-re..
Elkészült a helyi védettségű épületek jelölésére tervezett kétféle égetett cserép tábla. Jelenleg a
pénzösszeg előteremtése a feladat, amelynek függvényében tudjuk a táblákat a házak falára
rögzíteni.
Városrekonstrukció pozitív, előremutató tervei valamennyi szarvasi számára fejlődést
eredményeznek, egy terület kivételével, az újra fásítás megoldásában. Egyesületünk többször írt
rovatában erről a témáról. Tapasztalva eredménytelenségét, Fórum összehívást kezdeményeztük,
kilenc civil szervezet bevonásával. Mindegyik szervezet képviselője ellenezte a konténeres faültetés
nagyon magas arányát a hagyományos talajba ültetéssel szemben. Kérésünk lényege az volt, hogy
80%-nyi hagyományos ültetés és 20% konténeres megoldás legyen. Nem értünk el konkrét
előrelépést a témában, annak ellenére, hogy pénzügyi és technológiai adatokkal, tapasztalatokkal
bizonyítottuk a tervmegváltoztatásának indokoltságát.
A temetők állapotáról a gyakori negatív észrevételek ismeretében beszélgetésre hívtuk a város civil
szervezeteinek képviselőit, akik kb. 1400 szarvasi lakost képviseltek. A beszélgetés célja a
vélemények összefoglalása, rendszerezése volt. Sok észrevétel hangzott el, de megállapítható, hogy
a fenntartók kötelezettségeinek teljesítése, csak akkor eredményezhet megfelelő temetői állapotot,
ha a rendszabályokat betartatják, a temetőlátogató emberek kulturáltan viselkednek, és a gyerekek
már iskolás korukban megtanulják a kegyeleti kultúra legalapvetőbb szabályait.

Szóvá tettük:
.Rongyos zászlók lecserélése, intézményeke, középületeken
Ó templom előtti parkolás megakadályozása- Ó templom feladata, kérje a KOMÉP közreműködését
Vízi szinház térbútorozása, hulladékgyűjtők, ülőpadok kerékpártárolók beszerzése
Fahíd elnevezésével kapcsolatban felhívást tettünk, válasszunk megfelelő nevet
Kapcsolat építés, kultúrális/közösségi részvétel:
Az I. Növények Napja alkalmából az Arborétumban tettünk sétát Hanyecz Katalin igazgatóval, aki
bemutatta a kert fejlesztésének folyamatban lévő munkálatait, és további terveiket.
Versmaraton részvételünk áttételesen értendő, de felkért előadóink a legmagasabb szintű produkciót
adták elő. A vers műfajában tett időutazás Kutas Ferenc előadásában, Brachna Irén szavalatával
Hartay Csaba fiatal költő modern költészetéig röpítette a hallgatóságot az egyesületnek biztosított
időtartam alatt.
Galambos Edit önálló produkcióval vett részt a Versmaratonban.
Újpesti városvédők látogattak Szarvasra, nagyon tartalmas program keretében mutattuk be
városunkat. Meghívást kaptunk a látogatás viszonzására, elhatározásunk kérdése mikor utazzunk
Újpestre.
Nyíregyházi barátaink meghívására ismét meglátogattuk a gyönyörű várost, ami egyik társunk
fogalmazása szerint „milyen kis porfészek volt, és most milyen szép várossá lett!” A sok szép,
értékes látnivaló mellett nagyon meleg baráti fogadtatásban volnt részünk, immár másodszor
Nyíregyházán.
Támogatást adtunk
Curie természettudományi verseny-Vajda Péter Evangélikus Gimnázium
Ó temetőért Alapítvány -gömbkőris sor kialakításához
Támogatást kaptunk:
Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt.
Laktárius Kft.
Tervezett konzultációk:
-Aljegyzővel és közterület felügyelővel
-Kun János műszaki ügyintéző-városi építési ügyekben illetékes
-Új főépítész meghívása
-Debreceni Erika KOMÉP Kft. főkertész
Javaslat helyi rendelet megalkotására- Holt Körös part, kiemelt természeti környezet védettség alá
helyezése
Folyamatban lévő feladatok:
Artézi kút felépítményének renoválása
Történelmi emlékút bejárása,
hiányosságok felmérése,
állag javítás/megóvás civilek összefogásával
Martinovics utcai park fejlesztése a megnyert támogatás felhasználásával.-Őszi átadás!
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