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Éves beszámolónk eseményeinek rövid összefoglalása a már három éve elkezdődött, és azóta évente
megtartható  Zöld  Forrás  program  sorozat,  amelyet  Agrárminisztériumi  támogatásból  tudunk
megvalósítani az Arborétummal együttműködésben. Jellemzően évi 9-10 alkalommal tartunk általános
iskolai  tanulóknak  ismeretterjesztő,  a  résztvevőktől  aktív  együttműködést  megkívánó  változatos
programokat. Tapasztaljuk, hogy a tanulási, ismeretszerzési célú sokrétű program nemcsak általunk ítélt
hasznosnak, de az évente visszalátogató gyerekek lelkesedése, bizonyítja, hogy szívesen vesznek részt a
táborban.  Minden  évben  más-más  cím  emlékeztet  Pepi  manó  kertjében  a  nagy  alkotóra,  aki  a
felejthetetlen napok színterét megteremtette. Eddigi táborok címe: „Zöldülő lábnyomokon”, „Zöldfülű
manó természetgyára”, Környezettudatos témanapok Pepi mano kertjében”. A tematikát Dr Hanyecz
Katalin,  és  Décsei  Mónika  dolgozza  ki.  Ebben  az  évben  Testi  lelki  egyészség  címmel  szülőknek,
nagyszülőknek  is  szerveztünk  programnapot,  amelynek  keretében phsychológiai  ismereteket,  a  testi
egészséget elősegítő testmozgás,  a „Nordik Walking” technikáját,  és a „Disk Golf”kültéri  dobós játék
módszerét  ismerhették  meg.  Folytatjuk  a  felnőttek  számára  is  a  rendszeres  programot,  eddigi
érdeklődésük mutatja, hogy igényük van rá. Természetesen, bizonyos programokban egyesületünk tagjai
is tevőlegesen részt vesznek.

Szarvasi Könyvtár vezetője kérte egyesületünket, hogy épületük jelenlegi kedvezőtlen, betonozott zárt
udvarának  „zöldítéséhez”  adjunk  szaktanácsot.  Mihály  István  néhány  alkalommal  a  helyszínen  tett
javaslatokat, de a megvalósításra eddig pénzügyi keret hijján nem kerülhetett sor. 

Városi piacunk dekorációját fontos lehetőségnek tekintettük annak érdekében, hogy a vásárlók jussanak
olyan ismeretekhez,  amelyek a tudatos táplálkozás szokásának gyakorlatához adnak segítséget.  Ezen
kívül,  a  piac  fedett  csarnokának  kopárságát  is  enyhíteni  kívántuk  a  téma  igényes  fotó  és  grafikai
feldolgozásával. Memoart Reklámstudió készítette a posztereket, amelyeket a KOMÉP Kft. munkatársai
szereltek  fel  az  oszlopokra.  Szándékunk  szerint  bővítenénk  a  hasznos  témák  megjelenítését,  amint
anyagi lehetőségünk lehetővé teszi.

A Kossuth téri  tölgyek  állapotának vizsgálatát nagy érdeklődés kísérte, amely egyre inkább mutatja a
lakosság érzékenységét a zöld környezet megléte, jelen állapota, és fejlesztése iránt. Megnyugtató volt a
vizsgálat  eredményét  megismerni,  nincs  komoly  veszélyben  a  tölgyek  élete,  de  biztosítani  kell  a
szükséges vízmennyiséget, és a laza feltalajt.  Részletes leírást kaptunk a neves szakértőtől,  sőt a tér
szépítéséret  is  adott  ötleteket,  amelyet  ősszel  fog  a  KOMÉP  megvalósítani,  hagymás  növények
telepítésével a tölgyek „tányérjába”. KOMÉP Kft. tervezi a város többi tölgyfájának vizsgálatát is, és a
szükséges kondíciójavítást is hosszú élettartamuk érdekében.

Háziorvosi  rendelő udvarából balesetveszély elkerülése érdekében szükséges volt  6  db koros  akácfa
eltávolítására. Valamennyi indok a fák eltávolítása mellett erős volt a biztonság érdekében. Egy újabb
tanulság; a faültetés előtt konzultáljunk szakemberrel, milyen fafajt, hány egyedet tanácsol telepíteni,
amely hosszú távon nem okoz nehézségeket és kényszerű kivágást!

Véleményt nyílvánítottunk : 

„Körösparti kerékpárút” vonalának kialakításáról.



Vendéglátóipari  előkert  kialakításához  adtunk támogató nyilatkozatot  a  Szabadság út  40 szám alatti
Sörmester nevű üzlet  üzemeltetéséhez.  A díjmentes  üzemeltetés  feltételeként  kérjük alkalmazni  az
azonnali  visszavonás  következményt,  valamennyi  környezetét  folyamatosan  nem  tisztántartó
üzemeltetőtől.

Szakmai beszélgetések:

-Levélben hívtuk meg a város Főépítészét beszélgetésre több témában, közel  jövőben tartjuk meg a
beszélgetést.

-Őshonos gyümölcsfajták termesztésének lehetősége, fajták megtartása- Gilián Egyesület

-Erzsébet liget faállományának kezelése, tervezett beavatkozások-Parczen Benedek

Együttműködő partner szervezetek:

KOMÉP Kft.

Tessedik Sámuel Kertbarát Kör

TDM-LAZÍTÁS

Székely Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola

Szarvas Város Barátainak Köre

Feladatként vállaljuk a lakosság ráhangolását a fegyelmezettebb utcai viselkedésére. A gyerekekkel
való találkozásunkhoz kérjük majd az iskolák együttműködését, és a felnöttek felé is megkeressük a
párbeszéd lehetőségét.

Szarvas, 2019.május 28.

Dr. Váradi Lászlóné 
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