
Beszámoló a Társadalmi Egyesülések Békés Megyei Szövetsége 2018. évi tevékenységéről

 Szövetségünk tagegyesületeinek, helyi civil közösségek  tevékenységét .segítő munkáját az 
elnökség koordinálja.
Az elmúlt évben elnökségünk két alkalommal ülésezett,és közgyűlést is két alkalommal tartott.
A testületek megtárgyalta a szövetség éves szervezeti, gazdálkodási tevékenységét, megfogalmazta 
a 2019. évi főbb feladatokat.

Tagszervezeteink,- tevékenységünket támogató civil közösségek- a szervezeti életüket folyamatosan
változó társadalmi megítélés közepette végzik. Sajnos még mindig tapasztalható a hely politikai 
vezetés értékelésében, hogy vannak jó, és jobb civil szervezetek. 
Megyei szövetségünk igyekszik a települések önkormányzataival, intézményeivel a korrekt 
kapcsolat kialakítására, törekszik a z eredményes együttműködésre.
Tagszervezeteink, kisebb civil közösségeink tevékenységében is egyre jobban érvényesül az 
együttműködés, a közös programok szervezése, megvalósítása.

Megyei szövetségünk Gyula városában a TEOSZ részingatlanát használja, melynek folyamatos 
működtetésével segíti a civil közösségek tevékenységét.
 A Gyulai Civil Szervezetek Szövetségével az ingatlant közösen működteti a megyei szövetség, így 
a kihasználtsága, fenntartása hatékonyabban biztosított.
Több tagszervezet irodaként is használja az ingatlant, az éves közgyűléseiket pedig térítésmentesen 
tarthatják a TESZ székházban.
A Gyulai Nagycsaládosok Egyesülete, a Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület, valamint
a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Egyesülete is rendezvényeiket rendszeresen itt tartják.

Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a lakosság fogyasztóvédelmi felvilágosító tevékenységére. 
A  Gyula és Környéke Fogyasztóvédelmi Egyesület a városi tanintézetekben szervezi és segíti a  
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadását. 
Tanfolyamokat, előadásokat, versenyeket szerveznek ami segít kialakítani a  „Tudatos vásárló” 
személyiségét.
A székházban térítésmentesen biztosítunk  Fogyasztói Érdekvédelmi Szaktanácsadást, közvetlen 
kapcsolatot fenntartva a Békés Megyei Fogyasztóvédelmi Békéltető Testülettel. 

Sikeres NAV-os pályázat eredményeként hatszázezer forint segítette a 2018. évi gazdálkodásunkat, 
ami jelentősen hozzájárult az ingatlan fenntartási költségeihez.
.A pályázati lehetőségek mellett, bérleti költségek felszámításával civil közösségi rendezvényeknek,
szakmai tanfolyamoknak is helyet adunk a székházban. 

A Gyulai városi és kisebbségi önkormányzatokkal, intézményekkel együttműködve a lakosságot 
érintő fórumok, tájékoztatók és egyéb civil rendezvények szervezésére, lebonyolítása is 
rendszeresen sor kerül a székházban.
Évente egy-két alkalommal bírósági, gazdálkodási-könyvelői szakemberek felkérésével tájékoztató 
előadásokat szervezünk az egyesületek vezetői részére. 

 A városi köztudatban Civilház-ként elterjedt TESZ székház egyre nagyobb használatnak van 
kitéve, ami folyamatos  külső -belső  karbantartást igényel. 
Az elmúlt évben a TESZ Országos Elnökségétől kisebb korszerűsítésre, felújításra kaptunk 1,2 
millió forintot, de a gazdálkodásból eredő bevétel jelentős részét,is fenntartásra fordítjuk.  

Megyei szövetségünk segíti és támogatja a civil rendezvényeket, szervezi a civil közösségek 
együttműködését.



Támogatjuk és részt veszünk a hagyományos „Te szedd” országos hulladék gyűjtő akciókban.
Ez évi hulladékgyűjtési akcióban kimagasló eredményt értek el a Békés Megyei Sclerosis 
Multiplexes Betegek Egyesülete.

Gyula városában a hagyományos „Húsvét idéző” városi dekorációk elkészítésében a Gyulai 
Nagycsaládosok  Egyesülete, valamint a Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület  
együttműködve a város óvodáival, látványos húsvétot idéző installációkat készítenek, immár 
negyedik éve.
 
Megyénk egyre több településén évente folyamatosan tartanak hagyományos fesztivál jellegű 
rendezvényeket. Ezeken  a civil szervezeteink a rendezvények szervezői és részeseiként is 
megjelennek, bemutatkoznak, sport, kulturális programokat, egészségügyi felvilágosító 
tevékenységeket végeznek.
A Viking Sport Turisztikai Egyesület az elmúlt év „Challenge-day” családi kerékpártúra és 
futóversenyt rendeztek a Gyulai vár és a Román határ melletti Dénesmajor település között.  

Gerla községben a Wenckheim Társaság Egyesülete nagy sikerrel rendezte meg a Honvédelmi 
Katonai Hagyományőrzők  fesztiválját. A rendezvénynek határon túli résztvevői is voltak, akik 
korábbi kapcsolatukat tovább erősítették a falu civil közösségeivel.

Szövetségünk együttműködik több városi, megyei, országos civil szövetséggel, szakmai 
szervezettekkel. Kiemelném a Körös-Maros Nemzeti Parkkal,és az Európa Házzal való 
kapcsolatokat.  
A Duna stratégiával kapcsolatos rendezvényeken részt vettünk, továbbgondolva helyi viszonyokra  
az ott hallott stratégiai elgondolásokat. 
Arra gondoltunk, hogy a Duna stratégia mintájára Kőrösök völgye stratégiát is el lehetne készíteni.

Több ízben próbáltunk kapcsolatot kiépíteni a Gazdasági Tudományos Társaságok regionális 
szervezetével, de eddig eredménytelenül. 
Ennek ellenére a GTTSZ országos rendezvényin rendszeresen részt veszünk, az ott elhangzott 
témákat szakmai civil közösségek körében továbbadjuk. 

További feladatunk ez évben is a megye településein a civil közösségek együttműködésének 
szervezése, tájékoztatása, munkájuk segítése. Különös tekintettel az EU-s parlamenti, és az őszi 
települési önkormányzati  választásokra. 
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