BESZÁMOLÓ
a 2013-ban végzett munkáról
Városrehabilitáció
-Tárgyéven végighúzódó 740 milliós összegű, és összetett tartalmú beruházás, sok alkalommal
adott feladatot egyesületünknek. Véleményt kellett formálnunk különböző, a város összképét
tartalmazó résztervekről, pl. burkolólap típusok, zöldterület kialakítás, fakivágások, fásítás,
növénytelepítés, stb.Javaslataink részben megvalósultak. Minden javaslatunkat vagy támogató
nyilatkozatunkat felelősséggel adtuk.
Rendszeresen részt vettünk munkamegbeszéléseken is. Faültetést és hulladékszedést végeztünk a
pályázat által fejlesztetés alatt álló területeken.
Soft program keretében fasort telepítettünk, valamint egy pihenő parkot létesítettünk a Dr. Melich
János uca erre alkalmas, 1 ha méretű területén. Mindkét esetben a lakosság bevonásával, közös
programban végeztük el vállalásunkat.
-Hársfa liget elnevezésű parkot hoztunk létre őshonos cserjéket és fafajokat ültettünk, amelyek
közül a hársfa lett a domináló faj közkívánatra. A terület előkészítését a Zöldövezet Pályázat sikeres
megvalósításának jutalmaként kapott összegből végeztük el, 500 eFt értékben.
Együttműködés más szervezetekkel
-Együttműködő partnerségre kérte fel egyesületünket a KEOP pályázatból országosan megvalósuló,
újtípusú hulladék gyűjtési és kezelési módszerek bevezetésének elősegítéséhez a központi projekt
iroda.„Egyéni gyűjtés, és egyéni, szelektív kezelés minél nagyobb mértéken” a projekt elérendő
célja. Vállaltuk a lakoság szemlélet formálásának elősegítését, eddig konkrét feladatot nem kaptunk
a programban.
-A Körösmenti Turisztikai és Kulturális Egyesület idegenforgalmi fejlesztési feladatainak
megvalósításához együttműködésünket kérte, amelyet a TDM szervezettel partner egyesületként
valósítunk meg. Mindkét egyesület célja a város harmonikus fejlődésének elősegítése, értékeink
megóvása, turisztikai vonzerő fenntartása, illetve az idegenforgalmi kínálat fejlesztése.
Részvétel rendezvényeken
-Civil találkozó rendezvényén, Csabacsüdön vettünk részt. Ennek alkalmával bemutattuk másfél
évtizedes tevékenységünk eredményeit tömören, képekben.
-XVII. Szilva nap megnyitó felvonulásán, és azt követő rendezvényen vettünk részt.
Értékörzés
-Történelmi Emlékút városunk egyik egyedi értékű turisztikai programja, ez is indokolta, helyszíni
szemlénket az elvégzendő munkák felmérésére. A hiányzó feliratok pótlása, a természetes fa anyag
éréséből következő „feketedés”olvashatatlanná tette az emlékművek pajzsain látható
szimbolumokat, betűket és számokat. Ezek letisztítása, és konzerválása szükséges.Gondot kell
fordítani a zöldterület fenntartásra, valamint önkormányzati rendelettel szabályozni szükséges a
Malom utcai lakók szemétlerakási szokását. Jelenlegi állapot – a gát oldalába lerakott jelentős
hulladék-a város számára fontos pozitív idegenforgalmi megítélést rontja.
-Városunk egyetlen megmaradt, 1900-as évek elején épült, és hosszú időn keresztül használt artézi
kútjának felípítményét hoztuk rendbe Sovány Mihály cégtulajdonos egyéni felajánlásával, illetve
önkormányzati pályázatból. A kút rövid ismertetője olvasható az oldalára rögzített kőtáblán.
-Helyi védettségű épületek jelölésével kívánjuk a figyelmet felhívni az épített környezetünk
értékeire. E célból egyesületünk finanszírozta a grafikai munkát, amelynek alapján elkészültek az
agyagtáblák A készítés költségét a Pioneer Zrt Vetőmeg üzemének több éven kersztül biztosított
támogatásával tudtuk finanszírozni. Városrehabilitációs projekt befejezésekor tervezzük elsőként az
önkormányzat tulajdonában lévő épületek falára rögzíteni a védettség jelét.
.-Pénzügyi támogatást, 15 eFt-ot biztosítottunk a Vajda Péter Gimnázium Curie
Természettudományi versenyéhez. Azonos összeggel támogattuk a Főtéri iskola
hulladékfelhasználásról szóló kézműves kiállítását is.

2014.
Folyamatban lévő feladatok:
Tájékoztató beszélgetésre hívtuk meg a Járási Hivatal vezetőjét, az új közigazgatási rendszer
megismerése céljából.
Kapcsolat felvétel Sárvári Attila MÁV állomásfőnökkel. 2006-ban kezdtük el a szarvasi MÁV
állomás szinvonalának emelése érdekében tett lépéseket, levelezés, illetékes megkeresése helyszíni
megbeszélés formájában. Ebben az évben a jelenlegi állomásfőnök nemcsak formálisan,
érzékelhetően egyetért észrevételeinkkel és támogatja a hibák, hiányosságok megszüntetését.
Személyes támogatásában azért is bízhatunk ,mert Sárvári Attila a mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület
aktív tagjaként azonosulni tud céljainkkal. Vezetői munkája néhány hete kezdődött, máris
érzékelhető igényessége, és következetessége munkája területén. Számít a Városszépítők
közreműködésére.
-Kegyeleti park felújítása amely a II. világháború hőseinek emlékét örzi.
Az Ótemplom melletti park felújítási feladatainak felmérése Mihály Árpád szobrászművész
közreműködésével elkészült, a kivitelezés költségvetése is készen van.
Polgármester úr engedélyét kérjük a felújítás megvalósításához. A kertészeti munkák bizonyos
feladatának elvégzéséhez kérni fogjuk a lakoság és a hősi halottak leszármazottainak
közreműködését a „személyesség” érzetének erősítése végett. Az időpontokat közölni fogjuk a
Szivárvány című rovatunkban és más médiumokban is.
Egyesületünk a parkban elhelyezendő szálas virágok szűámára alkalmas vázák költségét vállalja, a
kapott 1% felajánlás összegéből.
Faültetés erdélyi és francia diákokkal a kacsa tó parkjában
Kalocsai Richárd ötlete és kérése alapján a Vajda Péter Gimnázium francia és erdélyi vendégdiákjai
szarvasi programjába közös faültetést rendeztünk a Kacsa tónál. Három szép égerfát ültettünk, a
Történelmi Emlékút bejáratához pedig az erdélyi diákok által hozott hargitai fenyőfákat ültettük el.
Reméljük, hogy megmaradnak!
E-hulladék begyűjtése
Halász Rudolf ismét felajánlotta segítségét az e-hulladék begyűjtésében és átvevőhelyre
szállításában. A lakosság érdeklődése meglepően nagy volt, amit Rudi bácsi most nem tud
kielégíteni. Az akció jelenleg szünetel. Keresni fogjuk a folyamatos átvétel lehetőségének
biztosítását.
Makóra kirándultunk
Egy pályázat forrását felhasználva. Makovecz Imre makói munkáit ismerhettük meg, a kedves
kisvárosban, amelynek hangulata, rendezettsége nagyon tetszett. Csongrádon és Szentesen is
kellemes sétát tettünk. Tervezünk hasonló, kirándulásokat a jövőben.
Tájépítészeti kiállítás összel
Török Péter tájépítész kiállítását szervezzük meg az ősz folyamán, október közepétől. A
nemzetközileg is elismert szakember kiállítási anyagának bemutatása mellett előadást is fog tartani,
amely program a Katolikus kör előadás sorozatába illeszkedik. A sorozat összel indul, témája a KÉZ
lesz.
Szarvas, 2014. május 15.
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