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2015-ben végzett munkáról

Pályázatok:

Pályázati  támogatással  (FM pályázat)  két  nagy  telejesítményű John Deer  típusú  fűnyírót
vásároltunk, amelyet használatra a KOMÉP Kft.-nak adtunk át. A gépek 55 hektár területen
végeztek  parlagfű mentesítést 2015-ben.

Működési támogatásra adtunk be pályázatot, amely befogadása ellenére nem nyert.

Pályázatot  készítettünk Termelői  piac fejlesztés táűmogatására.  Szintén befogadták,  de a
várolistáról a támogatásra nem számíthattunk.

Tevékenységek:

2003-ban  létesített  tanösvény  tablóinak  felújítását  készítettük  elő.  Állapotfelmérés  után
árajánlatot kértünk. Öt tabló  korukhoz képest jó állapotú volt, kettő tablót azonban pótolni
szükséges.  Ez  folyamatban  van,  hamarosan a  helyükre  kerülnek.  A tanösvény állomásait
újakkal egészíti ki a KOMÉP Kft. az Erzsébet ligetben , amelyeknek nevét és elhelyezkedését
a tájékoztató  tábla szintén mutatni fogja. A fejlesztési projekt hamarosan befejeződik.

Modern hulladékgazdálkodás bevezetésének előkészületében vettünk részt. Feladatunk volt
a  lakosság  tájékoztatása  a  médiumokon  keresztül,  és  aktív  közreműködéssel  a  hulladék
hasznosítás  módját  bemutató  kiállítás  tárlatvezetői  feladtatát  végeztük  két  hétig  szoros
órabeosztással.

Ehhez a programhoz kapcsolódott a „Jó lesz ez még valamire” jelszavú kiállítás, amely 200
külülönböző  ötletes  terméket  mutatott  be  nagyon  széles  skálán.  Zárórendezvényként  az
iskolák tanulói üzemlátogatást tettek a gyomai hulladékfeldolgozó üzemben.

Beszélgetést kezdeményeztünk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, amelynek alkalmával
az együttélést nehezítő viselkedést kifogásoltuk napi tapasztalataink alapján. A megbeszélés
eredményt mutat,  már két alkalommal  közterület tisztítást végeztek az önkormányzatuk
szervezésében.

MÁV  állomásunk általános  állapota  sokat  javult,  és  tartósnak  bizonyul  a  kulturáltabb,
igényesebb  környezet.  Több  éves  küzdelmünk  végre  elérte  célját,  amely  az  állomás
vezetőjének együttműködésének köszönhető.

Javaslat tétel, vélemény nyilvánítás:

Elkészült  a  város  integrált  településfejlesztési  stratégiája,  amelynek  kidolgozásában  részt
vettünk.

Javaslatot  tettünk  ismét,  a  műveletlen,  parlag  földterületek hasznosítására  különböző
piacképes kultúrák termesztésével. Földbank létrehozása segíthetné a földhasznosítást, ha a
tulajdonosok művelésre átadnák a területet.



Részvétel  a város rendezési, fejlesztési terveinek  kialakításában-Történelmi Magyarország
közepe, Kacsató, Vízi szinház, Petőfi utca fejlesztés

Részvétel más szervezetek munkájában:

Ótemetőért Alapítvány alapító tagjaként vettünk részt a köris fasor kialakításának pénzügyi
támogatásában, amelynek utolsó mozzanataként az adományozók  névsorát bemutató tábla
is elkészült. Felajánlottuk ujabb fasor létrehozásának támogatását.

Folymatos együttműködésünk van a TDM munkacsoporttal.

Virágvásár rendezvényén közös standon voltunk jelen a Szarvasi Baráti Kör tagjaival.

Támogatások:

Önkormányzat pályázati keretét használtuk fel a tanösvény tablóinak felújításához  

NAV 1%-os támogatást kaptunk, 91 695 forintot.

PIONEER  HI- BRED Vetőmag szolgáltató és Termelő Kft. 60.000Ft

Támogattuk a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Curie versenyét a 2015. évben  is.

Egyéb:

Média  szereplésünk szokásos módon , az aktualitásoknak megfelelő gyakorisággal történik,
ha mondandónk van azt TV-ben, rádióban, illetve a Szivárvány című rovatunkban közöljük. 

Facbook oldalt hoztunk létre, amelynek gondozója Fekete Noémi.

Kirándulást szerveztünk Csongrád Bokrosra, Gulyás Ferenc pincészetébe

2016. tervezett programjaink:

Folytatódik feladatunk a szelektív hulladék gyűjtés gyakorlati bevezetésében.

Pályázatot adtunk be  közösen az Arborétummal  „Zöld lábnyomokon” címmel, amelynek
témája,  célja:  természeti  értékek  megismertetése  a  környezeti  nevelés  eszközeivel  A
pályázatot  befogadták.  Gyermekek/tanulók,   családok  és  felnőttek  részére  ajánlott
programok. 

Zöld  város  kialakítása  c. Önk.-i  pályázat  keretében a  fejlesztés  helyszíneire  -20  helyszín
közül 6 helyszínre- tettünk javaslatot a testület felé.  A pályázat kerete kb. 500 millio forint.
A pályázat kidolgozása folyamatban van.

Szarvas 2016.május 23.                                           Dr. Váradi Lászlóné, elnök

 


