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Tisztelt Képviselő-testület!
A gazdasági fejlődés, az emberi szükségletek növekedésének kielégítése jelentős károkat okoz a környezetben. A mindennapok során azt tapasztaljuk, hogy nem óvjuk
eléggé természeti értékeinket - sokszor saját magunktól, hisz a környezet károsításában
mi, emberek járunk az élen.
Dombóvár szerencsés helyzetben van, rengeteg zöldterülettel rendelkezünk, számtalan
természeti érték található a városban. Az iskolákban és az óvodákban több e témával
foglalkozó előadást, programot szerveznek. Szép számmal működik a városban olyan
civil szervezet, melynek tagjai elkötelezettek a természet- és környezetvédelem iránt.
E témakörben minden évben több programot is szervezünk, de szeretnénk ennél többet
tenni. A különböző akciók elsősorban a figyelem felkeltésére jók, de szükség van tudatos szemléletformálásra, amit elsősorban a gyermekek körében érdemes elkezdeni.
Úgy gondolom egy újszerű környezet- és természetvédelemmel foglalkozó kommunikáció első lépése lesz, ha elfogadjuk Dombóvár e témában készült új jelképeit. A logók tervezésekor figyelembe vettük a célcsoport életkorát, valamint, hogy a rajzok
emberi tulajdonsággal felruházható képregény figuraként is alkalmazhatóak legyenek.
Környezetvédelmi jelképnek az alábbi, három elemből álló logót javaslom elfogadni.
A figurák a papír újrahasznosítását szimbolizálják és a szelektív hulladékgyűjtésre ösztönöznek.
A természetvédelmi jelképet egy, a gunarasi kiserdőben található virágritkaság – a
kardos madársisak virág - ihlette. A grafikán a pajzs és a lándzsa szimbolizálja a védelmet.

Környezetvédelem

Természetvédelem

Kérem képviselőtársaimat, hogy fogadják el a város hivatalos környezet- és természetvédelmi jelképére tett javaslatomat.

Határozati javaslat
Dombóvár város környezet- és természetvédelmi jelképéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a város környezet- és természetvédelmi jelképeit a melléklet szerint elfogadja és támogatja, hogy a jövőben az e
témában készülő marketingeszközökön azok – az eredeti arculatot megőrizve - különböző formában szerepeljenek.
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