BESZÁMOLÓ
a 2014-ben végzett munkánkról
Egyik fontos célja munkánknak, hogy a város lakóinak egészséges mértékű lokálpatriotizmusát
ébren tartsuk, és fejlesszük, különös tekintettel a fiatal korosztályra, gyerekekre. E szándékunk
kapcsán ismertettük a Tessedik Sámuel múzeum épületén látható nevezetes személyek portréját.
Szaras múzeumának épülete Tessedik Sámuel polihisztor lelkész szolgálatának idején 1791-ben
épült, adománygyűjtésből valósult meg a valamikori iskola. Tanárai több kiemelkedő képességű
tanulót indítottak, és emeltek a természet- és műszaki tudományok, a művészetek, és a pedagógia
kiemelkedő művelői közé. Az épület falán tizenkét portré muntatja be a valamikori, híressé vált
diákokat.
A múzeum falára rögzített portrék alapján a hírnevessé vált személyek munkásságát ismertettük
Szivárvány című rovatunkban ismeretterjesztés céljából.
Máv Állomásunk elhanyagolt állapotának megváltoztatása érdekében a Szegedi MÁV Igazgatóság
területi igazgatójához fordultunk észrevételeinkkel, negatív tapasztalainkkal. A javulás látható jeleit
rövid időn belűl láthattuk. Az állomás új főnökének intézkedései eredménye képpen az állomás
épülete tisztábbá, rendezettebbé, igényesebbé vált.
A szelektív hulladékgyűjtés új, egyéni szelektálásra alapozódik 2015-től fokozatos bevezetést
követően. A módszer bevezetéséhez Egyesületünk közreműködésére számítanak az illetékesek., és
mi vállajuk a tecnológia bemutatásában, elterjesztésében adható segítséget.
Más települések értékeit szépségeit nagy érdeklődéssel ismerjük meg, Makóra és Tiszaföldvárra
látogattunk el. A város építészeti értékeiben gyönyörködtünk Makón, Tiszaföldváron egy
szinvonalas közösségi ház és a környezetismereti nevelés ideális feltételeit, kellemes környezetét
láthattuk.
Városunk közművezetékeinek és utjainak egy része megújlt a DAOP Városrehabilitáció projekt
keretében. Nagy teröleten díszburkolat épült, több száz facsemetét, cserjét, virágoat ültetett a
KOMÉP Kft. és egyes területeken Egyesületünk szervezésével és közreműködésével, a lakosság és
tanulók közös munkájával szépültek meg területek Szarvason. Fásítást végeztünk a Deák F.
utcában- fasor telepítése- Hársfa liget 2014-re áthúzódó parképítés munkálatai, Liszt F. utcai fasor
ültetése.
Kéréssel fordultunk az Önkormányzathoz a II. világháborús emlékmű parkjának felújítása
érdekében. A tér kialakításához Mihály Árpád alkotó művész segítségét kértük, akivel a
megvalósítás részleteit egyeztettük. Evangelikus Egyházközség régi köveket ajánlott a rusztikus tér
kialakításához. Önkormányzat biztosította a szükséges összeget, valamint magánvállalkozó
felajánlásként készítette el az ágyúcsöveket szimbolizáló virágvázákat. Októberben avattuk fel a
megújult parkocskát, ezzel tisztelegtünk hőseink emlékének. Az Ótemplomhoz tartozó park méltóvá
vált az itt rendezett egyházi és iskolai rendezvényekhez.
2014 folyamán napi gyakorisággal foglalkoztunk, részt vettünk egyeztetéseken, véleményt
mondtunk, a médiumokban a Városrehabilitáció feladataival kapcsolatban. Ezeket a véleményeket
részben elfogadták a döntéshozók. Nyár végéhez közeledve, augusztusban befejeződtek a két évig
tartó munkálatok. Az eredményeket látva, az építkezés, közmű vezetékek cseréjét útépítés és
közlekedés nehézségeit elfelejtve örülünk a megújult utcáknak, tereknek. Minden közreműködőnek
köszönjük munkáját!
„Kézjegyek a tájban” címmel Török Péter neves tájépítész (Ybl, Europa Nostra és Prima
Primissima díjas) tartott magas szintű, látványos előadást a Tessedik Múzeumban. Témája az

építészek, és művészek alkotásainak „kézjegyének” a természettel/környezettel alkotott harmoniája.
Nagy érdeklődés és nagy tetszés övezte a programot.
Támogatjuk Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Curie Természettudományi ifjusági versenyt,
15 000 forint értékben. Jutalomtárgyak vásárlására használják fel az összeget.
Egyesületünk volt szervezője és vendéglátója afrancia és székelyföldi gimnazisták csoportjainak,
akik a Vajda Péter Evangelikus Gimnázium meghívására szeptemberben Szarvasra látogattak.. A
program közös faültetéssel egészült ki a Kacsató körüli parkban, a Szarvason töltött kellemes
programok emlékére. Szarvasi süteménnyel kínáltuk a tanulókat, vigyék magukkal emlékezetükben
a speciális ízű sós-édes szilvalekváros papucs ízét.
Rendelet értelmében, jogaszabályi változásokat figyelembe véve megújítottuk Alapszabályunkat,
Dr.Kozák Andrea Réke ügyvédet kértük fel a módosítások elvégzésére. Munkája és kedvező díja
alapján számítunk továbbra is az ügyvédnő együttműködésére.
Továbbra is közhasznú maradt egyesületünk, amely a pályázati lehetőségek vonatkozásában
fontos.
Történelmi Emlékút állapotjavítását halaszthatatlannak tarjuk az állagmnegóvás és az
idegenforgalmi érdeklődés miatt is.Kezdeményeztük az fállapotfelmérés megtartását. Roszik Zoltán
múzeum igazgatót és Sonkoly János farestaurátort kértük fel a bejárásra. A feladatokat, szükséges
munkálatokat megbeszéltük. Jelen volt Lestyan Goda János az emlékműveket alkotó művész is,
vele egyeztetve készül a karbantartási terv.
Önkormányzat Bizottságainak munkában egyesületünket egy személy állandó tagként képviseli,
három fő egy-egy bizottságben külső tagként, az egyesület munkáját érintő témák tárgyalásakor van
jelen.
Hartay Jánostól, mentorunktól vettünk szomorú búcsút áprilisban.
Munkánkat figylemmel kísérte, és rendszeresen támogatta Hartay János. Felajánlotta Kft-je telepén
összegyűlt haszonvas értékesítését, amelynek árával gyarapította pénzbevételünket. Hirtelen támadt
betegsége győzte le Őt.
Megköszöntük az adományozóknak 1%-os támogatásukat Szivárvány című rovatunkban
2013-ban 84 000 forint összeget kaptunk támogatóinktól.
Az összegből fedeztük a Kéznyomok a tájban című előadás költségeit.
2015. év tervezett programja:
Népszerű piacunk tudatformáló dekorációja , amelynek célja a gyümölcs és zöldség fogyasztás
népszerűsítése.
Megvalósítás részleteit a KOMÉP Kft.-vel dolgozzuk ki.
Parlagfű mentesítés intenzitásának és hatékonyságának növelése a város területén.
Földművelésügyi Minisztérium meghirdetett pályázatán indultunk nagytljesítményű fűnyíró
beszerzésének költségkeretére.
Dr. Váradi Lászlóné
elnök

