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2010-ben végzett tevékenységről

Beszélgetés  a  Polgármesterrel,  ez szokásos  programunk,  amelynek  alkalmával  a  város  életét 
meghatározó  fejlesztésekről,  nehézségekről,  tervekről  hallhatunk.  A  beszélgetés  feladatot 
fogalmazott  meg egyesületünk részére,  „újra  kell  éleszteni  a  környezet  tiszteletét”  a  fiatalok és 
középkorú emberek körében, hogy követői legyenek a  példamutató, környezetüket rendben tartó 
idős szarvasiaknak.   

„Hulladékból termék” címmel környezettudatos gondolkodás elősegítésére rendeztünk kiállítást a 
SZIE  Főiskolai  Kar  aulájában.  Több,  mint  háromezer  látogató  tekintette  meg,  a  szarvasi  és 
kistérségi iskolák  szervezésében.

Pályázatot adtunk be az Ökotárs Alapítvány Zöldövezet programjához, a Martinovics utcai pihenő 
park  létrehozásának  támogatására.  Két  fordulós  pályázat,  az  első  forduló  eredményeként 
könyvelhetjük el, hogy továbbjutottunk. Döntés 2011. februárban volt, 968 ezer forintot nyertünk. 
Elszámolás 2012.

Működési  pályázat:   a  legetőséget  minden  évben  pályázzuk,   ez  biztosít  forrást  működési 
költségeink fedezésére.

Kis  ligetek  kialakítását  kezdeményeztük a  város  több  pontján,  erre  alkalmas  önkormányzati 
területeken. E célra felhasználható területek: Martinovics utca, Rózsák tere, Benka Gyula u., Malom 
u.-Strand u. röplabda pálya környéke, Liszt Ferenc utca .
Elhatározásunkkal  egyidejűleg  ÖKOTÁRS  Alapítvány  és   MOL Zrt.  „Zöldövezet”  elnevezésű 
zöldterület fejlesztésre felhasználható  pályázatot írt ki, amelyre pályáztunk. A Martinovics utcában 
található,  kb.  1  hektáros  terület  parkosítását  kívánjuk  elvégezni  a  pályázatban  elnyerhető 
támogatásból.  A kétfordulós  pályázat  első  rostályán  túljutottunk,  a  második  forduló  feladatait 
végezzük, 2011. januárban a pályázatot beadjuk.
A vállalt  közösségi  feladat  teljesítése  után  a  további,  felsorolt  területek  közösségi  zöldterületté 
fejlesztését  folytatjuk más civil szervezetekkel, és a lakossággal együttműködve. 

Zártkertek  hasznosításának  „újraélesztését”   végzi   az  egyesület  keretében  megalakult 
munkacsoport. Külső szakemberek bevonásával vizsgálják a művelés újraindításának feltételeit, a 
hasznosítás  lehetőségeit.  Elsődleges  feladat  a  belvízelvezetés   megoldása,  és  a  hegyközségi 
rendszer, kialakítása, vagyonvédelem biztosítása.

Bejárást  végeztünk két alkalommal a város teljes területén az illegális szemétlerakás mértékének 
megállapítására,  illetve általános állapotfelmérés céljából.

Támogattuk és  résztvettünk  az  edelényi  árvízkárosult  gyerekek táborozásában.  Kézműves 
foglalkozást  és  halakról  szóló  ismeretterjesztő  programot  boztosítottunk  számukra.  Több  napra 
elegendő  házi  süteményekkel,  üdítővel  vendégeltük  meg  őket.  A tészták  elkészítésében  nagy 
segítséget adott a Középhalmi Szeretetszolgálat.   A kézműves foglalkozást a szarvasi Kézműves 
Egyesület végezte.

Szivárvány címmel  rovatot  indítottunk a  Szarvas  és  Vidéke hetilapban.  Kéthetente  teljes  oldal 



terjedelemben  jelentetjük  meg  véleményünket,  észrevételeinket,  ötleteinket.  Az  olvasók 
visszajelzése  pozitív,  hasznosnak tartják  a sokszínű tájékoztatást.

Civil Nap  rendezvényén  bemutattuk vendégeinknek a védett épületek jelölésére megterveztetett, 
agyagból készítendő táblák grafikus rajzait (3 változat). Egyuttal véleménykutatást is tartottunk, 
aláírással jelölték meg vendégeink a legjobban tetsző változatot.
 
1.Civil bál  rendezvényen vettünk részt, amely szinvonalas, kellemes hangulatú közösségi program 
volt. A jövőben többen képviseljük egyesületünket. 

Szarvasi  Képeskönyv  jelent  meg   Dobrotka  Pál  gondozásában,  melyben   egyesületünk 
bemutatkozó szöveget jelentetett meg.

Környezetvédelmi ismeretekből rendezett  tanulmányi versenyt ismét a Vajda Péter Gimnázium, 
amelyet minden évben, -mint 2010-ben is -könyvutalvánnyal támogattunk.

Véleményt nyilvánítottunk:
-E-ON  űrszelvényben végzett favágási gyakorlatáról
-Egészségügyi Központ épületének felújításáról- eredeti dekorációs elemek megtartását kértük
-Szarvas-Békésszentandrási Holtág vízminőségének  szükséges javításáról
-Vasipari Kft. felszólítása raktárépületeinek eltakarására, a terület „zöldítésére”.
-Városrehabilitáció tervének véleményezése
-Melis Gyögy nevének felhasználása utca elnevezésére

Kapcsolatot építettünk más városok civil szervezeteivel, ellátogattunk 
-Békés városba, a Városvédő Egyesület meghívására
-Nyíregyházára, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület meghívására

Szarvas, 2011. május 20.
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