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BESZÁMOLÓ
- A 2010. évi feladatok teljesítéséről A Vezetőségi ülések és a Vezetői megbeszélések, egyeztetések a szükséges szinten és
mértékben, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint voltak megtartva. A szervezeti élet
aktívabbá vált. Az adminisztrációs feladatok elvégzése néhány esetben az átlagon felüli
munkát igényelt. Munkánkat nehezítette a pályázat kiírási dokumentációban szereplő
követelményrendszer teljesítése. A gazdasági válság miatt a korábbi támogatások a gazdasági
szervezetektől elmaradtak, ezért erre a területre ismételten nagy hangsúlyt próbálunk fektetni
és új támogatókat keresni.
Egyesületünk tevékenységének bemutatása:
2010 évi kiemelt célunk volt a pályázati lehetőségek által új kezdeményezések generálása, a
szervezeti életünk aktívabb részvételével. Ennek érdekében kezdeményeztük egyesületünk
közhasznú szervezetté való minősítését, amit el is értünk 2010 májusában.
Egyesületünk eddigi tevékenységéhez hasonlóan, 2010-be is ápolta a térségi és határon
átnyúló euró-régiós szakmai együttműködés fenntartását, új környezetgazdálkodási
programok kidolgozását, tanulmányok megjelentetését és publikálását.
Így egy színes füzetet adtunk ki, mely betekintést nyújt az eddig elért munkák
eredményeiről,jövőbeli célkitűzéseiről.Kiegészítőként készült egy
diafilm, mely
kommentárokat tartalmazz az épp látható kép mellé. A felvételek a Körösök vízgyűjtő
területéről készültek, és egy több éves gyűjtés eredményét tükrözik. Az írásos anyag és a film
egyben bemutatkozási lehetőséget is biztosított egyesületünknek.
Ezt a kutatási tevékenységet folytattuk egész évben és újabb anyagokat gyűjtötünk a Maros és
a Körösök völgyében.
Felkérést kapott egyesületünk a MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos
Intézet Békéscsaba, és az ECOIND Temesvár (RO) Kutatóintézettől egy tanulmány
elkészítésben való aktív részvételre. Ez részét képezi a 2010-be elnyert HU-RO határon
átívelő pályázatnak.
Részt vettünk a Körösök Völgye Natúrpark és a Békéscsabai Civil Szövetség által rendezett
nagyobb civil megmozduláson, ahol kapcsolatunkat bővítettük, új partnerekre leltünk és
bemutatkozhatunk, mint környezetvédők.(Bioritmus fesztivál, Egészség nap, Civil Börze,
Csabai kolbász fesztivál, Center napok stb)
Részt vettünk Kalotaszentkirályon a Magyar - Román nemzetközi környezetvédelmi
konferencián, ahol többek között egyesületünk elnöke előadást tartott a közös határon átívelő
kapcsolatok és munkaközösségek fenntartásának a fontosságáról.
Részt vetünk a Budapesten tartott konferencián - Állam-Civil Kapcsolatok-2010
novemberében.
Egyesületünk aktívan részt vett a városunkban folyó szennyvízberuházás kapcsán felmerülő
környezet, természet és tájvédelmi problémák véleményezésében, segítve a kivitelezők és a
lakosok közti konszenzus megteremtését. Felkérés esetén részt vesszünk a lakossági
fórumokon.
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Figyelemmel kísértük a munkálatokat és kísérjük a keletkezett építési törmelékek elhelyezését
Békéscsabán és környékén, hogy az ökológiai egyensúly minél kevésbé sérüljön, az itt költő
vándormadarak élőhelye fennmaradjon.
Nemzetközi kapcsolataink kibővítése érdekében látogatást tettünk Romániában
Nagyszalontán,
Marosvásárhelyen,
Belényessen,
Temesváron
és
Nagyváradon
együttműködést ajánlottunk az itt működő civil egyesületnek.
4 db pályázatokat készítettünk és nyújtottunk be.(NCA, KÉK,Megyei Önkormányzat)
Ebből 2 db sikeres pályázatot volt.

- Tervek a 2011-es évreA 2011-es esztendőben folytatni fogjuk a múlt évben elkezdett és be nem fejezett kutatási
munkáinkat a Maros és Körösök völgyében.
Támogatóinkat ismételten megkeressük és felajánljuk szolgáltatásainkat, hogy a fenntartási
költségeink egy részét ebből tudjuk fedezni.
A nemzeti és nemzetközi kapcsolatok szélesítése és közös célok összeállítására és azok
megvalósítására fogunk törekedni. Minden tartalékunkat bevetjük, ahhoz, hogy
elképzelésünkhöz a megfelelő partnereket megleljük. A szakmai pályázati lehetőségeket
nagymértékben kívánjuk kihasználni.
Ezért részt kívánunk venni a Békéscsabán megrendezendő Nemzetközi Konferencián, melyet
Békéscsaba város Önkormányzata szervezésében kerül megrendezésre 2011 májusában.
Munkamegbeszéléseket tervezünk a romániai és magyarországi partnereinkkel, és egy közös
akciótervet dolgozunk ki.
A Békéscsabán működő Zöld Csütörtök Természetvédő Kör, valamint a Békés megyei
Magyar Román Baráti Társaság azt a közös döntést hozták, hogy egymás rendezvényein részt
vesznek és segítik egymás munkáját.
Részt fogunk venni a Békéscsabai Civil Szövetség által szervezett civil megmozdulásokon
(pl. a tavaszi szemét nagytakarításon, Békéscsabán) és minden olyan rendezvényen ahol a
környezetvédők munkájára, részvételére szükség van.
Ebben az évben belépünk az önkénteseket fogadó egyesület táborában, ügyünk intézése már
folyamatban van.
A nyilvánosságot szeretnénk adni tevékenységünknek, direkt módon meglelni és
kapcsolatokat teremteni a hasonló gondolkodású civilekkel, visszajelzéseket kapni
munkánkról
.
A békéscsabai szennyvízberuházás kapcsán villám levélen keresztül tudtunk csak kapcsolatot
teremteni a hozzánk segítségért forduló civilekkel.
A beruházás az idén folytatódik és ismételten szükség lesz a segítségünkre.
Remélhetőleg már a saját web oldalunkon keresztül még hatékonyabban tudunk segíteni.
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Pályázaton nyert támogatásból, némi önerővel kiegészítve, elsősorban informatikai bázisunkat
szeretnénk kialakítani. Egyesületünk munkájához, szövegszerkesztéshez, elkészült
munkáinkról készült fényképállományok le-és feltöltéséhez, ezek szerkesztéséhez igen nagy
segítséget jelentene, ha saját számítógéppel rendelkeznénk. Egy Notebookot szeretnénk
vásárolni, mely jelen tevékenységeink elvégzéséhez megfelelő paraméterekkel rendelkezik.
Számítástechnikai szakember segítségét kértük, a megfelelő típus kiválasztására. A
hordozható számítógép mellet azért döntöttünk, hogy egyesületünk tagjai közösen tudják
használni, valamint a terepi munkánál is segítséget jelentene.
Egyesületünk továbbra is az egyesületi tagok saját tulajdonát képező digitális
fényképezőgépet és kamerát fogják használni munkájukhoz.
A Notebookot igazán akkor tudjuk kihasználni, ha egy saját honlappal is kiegészítjük.
Ennek az elkészítését is bevettük rövid, ám hatásos tervünkbe.
Pályázatokat készítünk és nyújtunk be.(NCA ,KÉK, Megyei Önkormányzat, Széchényi
Pályázat stb)

2011. évi pénzügyi terv
A 2010. évi pénzügyi mérleg mellékelten csatolva van. A társadalmi-gazdasági általános
hatások miatt a 2011. évi pénzügyi tervezés - többlépcsős ismeretlen tényező miatt nehézségekbe ütközik.
- Pályázatokat adtunk be, mind működési, mind szakmai vonatkozásban, és ha pozitív
elbírálásban részesülünk, nagyobb hatékonysággal tudjuk teljesíteni közhasznú feladatainkat.
Idén először fogadhattuk a személyi jövedelemadó 1%-át, melynek mértéke ismeretlen.
Támogatók felajánlásaira is számítunk.
Önkénteseink segítségével reméljünk, hogy munkánk minden területen a közérdeket szolgálja.
Jelen pillanatban reális lehetőségnek az alábbiak tervezhetők:
- Bevétel: 1.500 ezer Ft,
-

Kiadás: 1.500 ezer Ft

A költség szerkezeténél elsősorban a dologi kiadásokat számoltuk, az élőmunka díj a
konkrét project kapcsán határozható meg.
Békéscsaba,2011.04.28

dr. Forján Mihály
elnök

