
Beszámoló a TEBSZ 2018 évi tevékenységéről, valamint 

visszatekintés az elmúlt 5 esztendőre.

Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim, Uraim, Barátaim!

Azzal kezdeném, hogy nem tudom ki, hogy van vele, de nekem úgy tünt – tünik, hogy az 

elmúlt 5 év nagyon gyorsan eltelt. Volt benne szép is, de adódtak kellemetlen pillanatok is.

Többnyire küzdelmes évek voltak, elsősorban az egyre csökkenő támogatások miatt, mert az,

hogy működési támogatásra 2018 évben írd és mond 100 000 Ft-t kaptunk, abból nem 

tudunk 1 havi gázszámlát kifizetni.

Klubjaink közül jó pár már nem tud pályázni a tagságuk magas életkora miatt. Létszámunk 

egyre csökken, ezzel együtt a bevételeik is, ez alól üdítő kivétel a Kertvárosi Bachus Borklub, 

amely stabil létszámot mondhat el magáról, és tettre kész, aktív, könnyen mozgósítható 

maggal rendelkezik.

Javult viszont, nagy örömömre, a klubok közti átjárás, rendezvényeik kölcsönös látogatása. 

Kölcsönösen megkapják egymás munkaterveit amikben mindig akad olyasmi, amit a saját 

terveikbe beépíthetnek.

Okvetlenül ide kívánkoznak azok a rendezvények, amelyek például a kertbarát klubok 

munkaterveinek vázát képezik, éppen a sikerességük miatt. Ilyen, hogy csak párat említsek a 

teljesség igénye nélkül a téli Agrár Népfőiskolai előadás-sorozat, a Bachus Borklub által 

szervezett Pécs és Környéke borverseny, a Kertkedvelők által szervezett juniális a székház 

kertjében, Márton napi bormustra és az Orbán György Kertbarát Kör által rendezett Szt. 

János napi borszentelés. Minden képpen megemlíthetjük a Nyugdíjas Egyesület vetélkedőit, 

melyek közül az elmúlt években többet is székházunkban bonyolítottak le.

A Nyugdíjasok megyei Képviselete is hasonlóan több szellemi és egyéb vetélkedőt, találkozót 

szervezett, pl. a Szigetvári Fürdőfesztivál minden évben komoly tömegeket mozgatott meg.

Az ujjá alakult fogyasztóvédelmi Egyesület, röviden BAFE rendszeresen szervez lakossági 

fórumokat nem csak itt, hanem a megye területén is. Fontos szerepük van a gyerekek iskolai 

oktatásában is. Aktivitásukat jelzi több megnyert pályázat is.

Rendszeresen tartja összejöveteleit az Életet az Éveknek Klubszövetség Baranya m-i 

szervezete, melyek közül kiemelkedő az Idősek Világnapja alkalmából szervezett 

ünnepségük.

Új tagja Szövetségünknek az Agócsy László zeneiskolai Alapítvány. Együttműködésünk kisebb 

problémáktól eltekintve kiválónak mondható. Agilisak, számos tanítványi és tanári 

koncertjük is bizonyítja, határon innen és túl. Jelentősen hozzájárulnak anyagi biztonságunk 

növekedéséhez.



A Mozgáskorlátozottak Baranya m-i Egyesületénél vezetési változás történt. Elmondható, 

hogy az új elnök határozott, agilis egyéniség, amit számos rendezvényük, pályázatuk is 

bizonyít. 

Sajnos az előzőekben említett elöregedés két klubunk megszűnését is eredményezte. Hajdan

jól működő, igazi klubként funkcionáló Bázis Építők Klubja is erre sorsra jutott, ugyanúgy 

mint a Pécsi Nyugdíjasok Kertbarát Köre.

A Kovácstelepért Polgári Egyesület időközben teljesen felszívódott, minden különösebb 

értesítés nélkül,  emlékük azonban még sok helyen él, különböző hatóságok és szervezetek 

még mindig rajtunk keresik őket.

Hát ennyit talán az elmúlt 5 évről, ha valamit kihagytam volna, elnézést érte, a hozzászólások

keretében minden kiegészítést örömmel fogadok.

Ezzel még nem ért véget szenvedésetek, mert pár szóval külön megemlékezem a 2018-as 

esztendőről.

 Az évet, már hagyományosan az Agrár Népfőiskolával kezdtük. 7 előadás volt, valamennyi 

teltházas, ami 40-50 fő létszámot jelent, és ezt a tevékenységünket a KKOSZ külön dicsérettel

motiválta. Szép létszámmal képviseltettük magunkat Villányban a Mátyás napi borász 

rendezvényen.

Áprilisban került sor a Bachus Borklub  már hagyományosnak mondható borversenyére, ami 

szép számos bormintával és jó eredménnyel zárult. Az eredményhirdetés mindig nevezetes 

esemény a klubok és a szövetségünk életében.

Szent György nap alkalmából Kisjakabfalván mulatta az időt a Bachus Borklub szép számmal 

megjelent csapata dr. Végh Mária és dr. Somogyi László jóvoltából. 

Május 1-t a klubok külön-külön ünnepelték, de akadt átjárás is a klubok között, így Morvay 

József birtokán Bachus borklubosokat is üdvözölhettünk.

Bővültek klubjaink nemzetközi kapcsolatai is. Május 11-12-én Aradra kirándultunk, de 

meglátogattuk dr. Balla Géza borászatát is Ménesen, amit senki sem bánt meg.  Itt jegyzem 

meg, hogy Balla Géza 2018 évben az év borásza lett Magyarországon, az idei Mátyás napi 

rendezvényen ismét volt alkalmunk üdvözölni.

Júniusban közös juniálist tartottunk székházunk kertjében, résztvevők igényelték ezen 

rendezvény folytatását, így ez évben is megrendezzük.

Nyáron a kulturális és sportvetélkedők domináltak úgy a nyugdíjas kluboknál, mint a 

mozgássérülteknél.

Az őszi szezon szüreti felvonulásokkal kezdődött. A Bachus Borklub csapata Lendvai 

ünnepségen vonult fel, amit a lendvaiak a mi városi felvonulásunkon viszonoztak.



Sikerült a már hagyományos Honvéd téri napokon való részvétel is. A Bachus Borklub sátra 

igen népszerű volt, különösen addig amíg a borkészlet tartott.

Novemberben a Bachus Borklub tartotta a hagyományos Márton napi bormustráját, amely 

igazán nagy rendezvénynek számít, a rendezés, mint mindig, most is kiválónak bizonyult.

Az évet a kertkedvelők Luca napi banzájnnal szokták búcsúztatni, ez tavaly sem volt 

másképp.

Az évet az Orbán György Kertbarát Kör János napi boráldásával zárta.

Talán az elején kellett volna említenem, de volt lelkierőm az egészet átírni, a végére került, 

hogy 2018-ban a mosdók kerültek felújításra, ami talán mint kifejezés enyhén szólva túlzás, 

de tekintve a tekintélyes belmagasságot nem kis költségbe került. Kis lépésekkel igyekszünk 

azonban az épült szinten tartását továbbra is biztosítani.

Továbbra is szigorú takarékosságot kívánunk betartani, egy megfelelő tartalék biztosítása 

érdekében.

Összefoglalva az 5 év fejlesztési történéseit, az alábbiakat mondhatjuk el:

Tetőjavítás: 225 ezer Ft (önkormányzati támogatás 40 000 FT)

Kazáncsere 490 ezer Ft ( TESZ támogatás a Szentlőrinci ház eladásából)

Riasztórendszer fejlesztés, kamerával 200 ezer Ft.

Lépcsőházi világítás rekonstrukciója. 

Lépcsőház és nagy terem festése. 500 ezer Ft

Udvarra néző ablakok cseréje kb. 700 ezer Ft

Redőnycsere a nagy teremben.

Irodai fejlesztésünk: Projektor, laptop, nyomtató 250 ezer Ft.

Az 5 év folyamán elnyert támogatások:

Önkormányzat: 40 000+150 00+200 000+100 000= 490 000 Ft

Megyei Közgyűlés: 100 000 Ft



Lombard Zala Zrt: 100 000 + 100 000 = 200 000 Ft

NEA: 369 000 + 180 000 + 100 000 = 649 000 Ft

TEOSZ : 500 000 + 100 000 = 600 000 Ft

Továbbiakban a Pécs és Vidéke Szőlészek és Borászok Kertbarátok Klubja minden évben 

szponzori támogatást szerez borversenyeik és M.árton napi rendezvényük lebonyolítására.

Amennyiben beszámolóm hézagosra sikerült, azt tudjátok be annak, hogy én is hozott 

anyagból dolgozom, persze nekem is van beszámolási kötelezettségem a TEOSZ felé.

Ezzel be is fejezem beszámolóm, köszönöm türelmeteket.




