
Tájékoztató

a Társadalmi Egyesülések Tolna Megyei Szövetségének

2018.  évi tevékenységéről

Megyei Szövetségünk 2018. évben éppúgy, mint a megelőző években tagszervezeteinkkel és

a velünk együtt működő szervezetekkel  részt vett minden városi civil megmozduláson.

Elsőként  az  Önkéntesek  Hete  rendezvényre  került  sor,  mely  rendezvényen  minden

alkalommal  saját  magunkat  is  ünnepeljük,  hiszen  mi  is  önkéntesen  végezzük

tevékenységünket.  Ezen alkalommal elismerést kap egy-egy olyan személy vagy szervezet,

aki különösen kiérdemelte a köz tiszteletét.

Országos  felhívás  alapján  városunkban  minden  évben  megrendezzük  az  Állampolgári

Részvétel hetét. A tavalyi évben szeptemberben került sor erre a rendezvényre. Ekkor kérjük

az  állampolgárokat,  mondják  el  véleményüket  az  államigazgatásról,  rendőrségről,  bíróság

munkájáról, valamint szűkebb környezetünkről, városunkról is. Ezt olyan formában tehetik

meg, hogy színes cetlikre írják véleményüket. Ezeket a véleményeket évente összegezzük, és

eljuttatjuk a város vezetőinek. Sajnos, nem sokra megyünk a véleményünkkel, mi elmondjuk,

ők átveszik az összegzést – aztán marad minden a régiben.

Szövetségünk 11. alkalommal rendezte meg civil szervezeti tagok és mindenki számára, akit

érdekel a „Tisztelgés Babits előtt verssel, prózával” című összejövetelt, melyen 2018. évben

az eddigieknél is többen vettek részt. Remek alkalom ez az iskolások, fogyatékkal  élők és

nyugdíjasok  részére  is  arra,  hogy  megmutassák  magukat,  örömet  szerezzenek

embertársaiknak  és  saját  maguknak  is.  A  résztvevőknek  a  TESZ  országos  Szövetségének

jóvoltából ajándékkal tudtunk kedveskedni.

Valamennyi rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Csillagné Szántó Polixéna, Szekszárd

Város Önkormányzata Humán Bizottságának elnöke, akivel nagyon jó a kapcsolatunk.

Adventkor a civilek is megmozdultak a szeretet jegyében. Egy héten keresztül a jelentkezők

műsort adnak, a civil szervezetek tagjai pedig megvendégelik a résztvevőket.
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Tagszervezeteink rendezvényein 2018-ban is részt vettünk meghívás alapján, és nagyon jól

éreztük magunkat civil barátaink körében.

Megyei  szövetségünk  életében  azonban  az  volt  a  legjelentősebb  esemény,  hogy  ünnepélyesen

rendelkezésére bocsátottuk tagszervezeteinknek a 2017-ben vásárolt ingatlant. Két avató ünnepséget

is tartottunk, mert az első alkalommal közbe szólt a rossz időjárás. Mindkét összejövetel remekül

sikerült,  meghívásunk  alapján  megtisztelt  bennünket  jelenlétével  az  önkormányzat  Humán

Bizottságának elnöke és a Művelődési Osztály vezetője, valamint a Civil Kerekasztal elnöke is. 

A  megjelent  civil  szervezeti  vezetők  beszámoltak  egyesületeik  tevékenységéről  és  nagyon  jó

hangulatban töltöttünk együtt két délutánt.

2018. októberében a TESZ Országos Elnöksége soros elnökségi ülését Szekszárdon, új irodánkban

tartotta.  Örömmel  mutattuk  be  új  birodalmunkat,  remélem,  az  elnökség  tagjainak  is  megnyerte

tetszését!

Anyagi  szempontból  sajnos,  2018.  évben  teljes  egészében  az  Országos  Szövetség  támogatására

támaszkodtunk, de törekedtünk arra, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. 2019-től úgy tűnik,

sikerült irodánk 2 szobája közül egyiket bérbe adni, ennek bérleti díja fedezni fogja a rezsi költséget. 

Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását!

Kaponya Györgyné

ügyvivő


