BESZÁMOLÓ
2019. évben végzett munkáról
Beszámolónk a harmadik, Zöld Forrás Agrár Minisztérium által meghirdetett pályázat 2019.-évre
áthúzódó eseményével kezdődik. Támogatott programjaink többségükben gyerekeknek, vagy szüleikkel
közös részvételre szólnak, ebben az esetben egy programot a felnőttek részére állítottunk össze. Célunk
volt a figyelem felkeltése, a természetben tartózkodás sokféle pozitív hatásának ismertetése. „Testi lelki
egyészség természeti környezetben” címmel. Előadó Medvegy Ágnes psichologus volt. Az előadás
megerősítette, hogy környezetünk minden érzékszervünkre hat! Az állítást az alábbi megállapítások
igazolják: Zöld szín fokozza a kreativitást, Természetes környezetben magasabb szintű az összpontosítás,
Természetben töltött idő a figyelemcsökkenést jól kompenzálja, Napfényen töltött idő a
boldogsághormon termelésre pozitívan hat. Szabadban töltött idő az „én idő”. Az ismertetett kutatási
eredmények meggyőzőek voltak a résztvevők számára. Folytatásként a mozgás ismert pozitív hatásainak
két, kevés befektetéssel végezhető módját mutatták be szakemberek. A Nordik Walking már ismert
mozgásforma, mégis hasznos volt a szakember néhány tanácsa. Egy, még kevéssé ismert kültéri játék a
Disc golf, amely Finnországban népszerű. A program Nordik gyaloglással fejeződött be.
Városunkban, a Kossuth téren három, 110 évesre becsült korú tölgyfa állapotvizsgálatát
kezdeményeztük, mert a fák életjelei indokolták. Elismert szakemberek véleményét kértük helyszíni
szemléjük alkalmával, a negatívnak látszó folyamatok kezelésére. Az elkészült javaslat alapján a
kertészeti tevékenységeket végző KOMÉP Kft. elvégezte a szükséges beavatkozásokat és szem előtt
tartja a javaslatokat a tölgyek jó állapotának megtartása érdekében.
Szarvas kiemelkedő értékű épülete a Bolza kastély. Országos nyilvántartásban szereplő védett épület.
Bolza Pálnak köszönhető a szarvasi Arborétum létrehozása. A család valamikori lakóépülete 1950-es
évektől többféle funkcióban adott helyet állami intézményeknek. Az eltelt idő alatt parkjának állapota
leromlott, ennek helyreállítását, és idegenforgalmi használatának engedélyezését kértük jelenlegi
fenntartójától. Kérésünket egy alkalommal teljesítették, de a szép park eszmei értéke, és az
idegenforgalom növekedése a rendszeres gondozást, és megújítást igényli.
Hulladékgyűjtés utóbbi évben bevezetett változása, sajnálatosan negatívan hatott a lakosság egyik
részére, a jelenlegi rendszer bonyolultabb és sokan nem is akarnak együttműködők lenni a tudatosabb
hulladék kezelés területén. Többféle megnyilvánulása van a közömbös viszonyulásnak. Egyesületünk
bízik abban, hogy a jelenleg még nem együttműködő lakosság viselkedése megváltozik. Javasoltuk az
Önkormányzatnak a köztéri gyűjtőedények számának növelését, a használat típusának megfelelően.
Közterület felügyelet megerősítése nélkül az illegális hulladék lerakás, a lakosság kötelezettségeinek
elmulasztása nem fog változni. Közterületen lévő szolgáltatók, középületek felszólítása szükséges, és
cigaretta csikkgyűjtők kihelyezésére. Fenti észrevételeinket levélben közöltük az Önkormányzattal.
Elvégeztük rózsaágyás tavaszi tisztítását, majd nyári kezelését is egyesületünk tagjaival. Köszönő kártyát
adtunk számos ház gazdájának utcai környezetének ápolásáért. Folytatjuk a gyakorlatot. Célunk az
ifjúság figyelmének felkeltése az esztétikus környezet fenntartására. Ennek érdekében a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat vezetőivel is egyeztetünk. A gyerekek és felnőttek nevelése is szükséges.
Iskolásokat kértünk fel jelmondatok megfogalmazására, kiegészítve rajzukkal, amelyeket különböző
pontokon helyezünk el, környezettudatosságuk fejlesztése, motiválása céljából. Ez a folyamat
megszakadt a Covid 19 járvány miatt.

Gilián Egyesület képviselőjétől az őshonos gyümölcsfajtákról és a fajtamegőrzés hasznosságáról, az
egyesület tevékenységéről hallottunk előadást.
Javaslatot adtunk, és kértük a fő közlekedési útvonalak gyakoribb takarítását, és ehhez szükséges önjáró
seprőgép beszerzését a KOMÉP Kft.-től. A csikkek eldobálását megelőzni az alkalmas, nagyobb számú
gyűjtőedények kihelyezésével volna szükséges, legalább átmeneti időszakra.
Szóvá tettük az agrár főiskola területén működtetett, elhanyagolt kürtőskalács sütő működtetését jelen
állapotában. A főigazgató a bérleti szerződésre hivatkozott, amely ez év végével lejár. Felvetettük a
galamb invázió zavaró, közegészséget is veszélyeztető mértékét. Keressük a megoldást.
Bemutatkozó beszélgetésre hívtuk meg a KOMÉP munkatársát, Parczen Benedeket, a zöldterület
gondozás, és fejlesztés feladatairól.
Járási Hivatal vezetőjétől meghallgatást kértünk a város területén található, elhanyagolt, félig lebontott
házak sorsáról, a tulajdonosok felelősségéről.
Levélvben kerestük a DAKK Zrt. illetékesét, a távolsági buszpályaudvar zöld felületének elhanyagoltsága
miatt. Továbbiakban is figyelemmel kísérjük a terület gondozását, nem ronthatja városunk képét az
elhanyagolt épület és hozzá kapcsolódó terület.
Gépkocsi parkolók -zöldterület kárára történő mennyiségi növelését nem támogattuk. Javasoltuk
azonban a parkolás szabályozását parkoló órák telepítésével, valamint „parkolóudvarok” kialakításával.
Közegészségügyi ellátó helyek közelében parkolók kialakítása történik. Köszönet érte!
Járdafelújítás fontosságát jeleztük a Vasút utca piacra vezető oldalán. A lakossági forgalom és a turista
idény forgalma indokolja a felületjavítását.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét hívtuk beszélgetésre, folytatva néhány év óta ismétlődő
gondolatcserénket. A viselkedéskultúra javulása megállapítható, de folytatni kell a nevelést a
fegyelmezettebb utcai viselkedésre.
Vajda Péter Evangélikus Gimnázium által rendezett Curie verseny rendezvényét hagyományunk szerint
ismét támogattuk.
Közterület felügyelet munkájának erősítését, hatékonyságának növelését kértük. A felügyelet
folyamatossága, a szóbeli figyelmeztetéstől a hatósági feljelentésig visszatartó erő a lakosságot zavaró
események történésétől.
Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület 20 éves tevékenységét összefoglaló kiadvány
megjelentetésével zárjuk. Folytatjuk elkötelezett aktivitásunkat, várjuk a lakosság észrevételeit, hogy
közösen még szebbé, vonzóbbá tegyük városunkat. Városnap alkalmából Szarvas Turizmusáért díjat
vehettünk át.
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