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Fenntartható Térségért Alapítvány 2018. évi szakmai beszámolója 
  
2018. évünk aktívan és sikeresen telt, minden tekintetben bővülni, erősödni, haladni tudtunk. 
Több pályázati támogatást is elnyertünk, így több elképzelésünket is meg tudtuk valósítani. Munkaszervezetünket 
bővítettük, így kapacitásaink is bővültek. 
Működésünk továbbra is négy lábon áll, ez meghatározta vállalt feladatainkat és tevékenységeinket. Ezek az irányok: 
- helyi gazdaságfejlesztés, aminek fő célja a helyi vállalkozások, helyi termelők, kézművesek helyzetbe hozása, a helyi 
termékek, szolgáltatások pozicionálása, népszerűsítése, bemutatkozási lehetőség biztosítása rendezvényeinken. 
- kerékpáros programok szervezése, melynek célja a szemléletformálás, a mozgás népszerűsítése és a helyi értékek 
bemutatása, 
- környezetvédelmi szemléletformálás, melynek célja a gyerekek, fiatalok környezeti nevelése, 
- egyéb vállalkozási tevékenységek (rendezvényszervezés, előadások tartása, stb., melynek célja az alapítványi 
közhasznú kiadások finanszírozása. 
  
2014-ben a FETA elkezdett egyre hangsúlyosabban a helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozni, vagyis a fenntartható 
térség létrejöttének irányába lépni. Ezt a folyamatot 2018-ben tovább erősítettük, hiszen azt látjuk, hogy a helyi 
lakosok és szervezetek irányából van igény ezen tevékenységre. 2016-ban a célterületeink és hangsúlyos témáink 
között megjelent a tanya, mint speciális gazdálkodási egység szerepének és lehetőségeinek segítése, 2018-ban erre is 
figyelmet fordítottunk. 
 
A működésünkhöz és szakmai munkánkhoz a finanszírozási forrásokat több csatornán keresztül teremtjük meg: a 
rendezvények, tevékenységek finanszírozására pályázatokat nyújtunk be, gyűjtjük az szja. 1%-át, valamint a 
vállalkozási tevékenységet is folytatunk bizonyos mértékben, melynek eredményét a közhasznú tevékenységekre 
fordítjuk. 
 
Programjaink megvalósulását és munkánkat évek óta segítik önkénteseink és együttműködő helyi partnereink, 
melyek száma évről- évre bővül, ezáltal lehetőségeink is.  
 

A megvalósított feladatok részletes bemutatása: 
 
Saját pályázati projektjeink: 
 
Kultúrpajta – tanyasi közösségi tér 
Tarhos, VI. kerület 14. 
 
A Földművelésügyi Minisztérium által a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési 
és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2017 azonosítójú pályázati felhívásra Kultúrpajta – tanyasi közösségi 
ház létrehozása és üzemeltetése tárgyban pályázatot nyújtottunk be, amely támogatást nyert 1752-9/2017/HERMAN 
számmal. A pályázat keretében kialakítottuk tanyasi közösségi terünket, ahol az év második felében rendszeresen 
tartottunk különböző rendezvényeket, illetve társzervezőként bekapcsolódtunk meglévő rendezvényekhez 
játszóházzal, szemléletformáló programokkal, helyi termék bemutatókkal, vásárok szervezésével. 
 
Tanuljunk játszva a közös jövőnkért – Zöld Sziget játszóház 
 
 „Tanuljunk játszva a közös jövőnkért” címmel szemléletformáló program megvalósítását kezdtük meg 2018-ban, 
Békés megyében egyedülálló, a keletkező hulladék csökkentését célzó szemléletformáló játszóházat hoztunk létre. A 
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játékok javarészt egyedi fejlesztésűek, helyi kézművesek bevonásával készültek el. A játszóházzal a 4 év fölötti 
gyerekeket és a családjaikat céloztuk meg.  
Annak érdekében, hogy a játékok a fejlesztés során tesztelve is legyenek, a FETA a program keretén belül több nyílt 
napot is tartott, ahol az iskolások, óvodások kipróbálhatták a játékokat, valamint 3 fesztiválon is megjelent a Zöld 
Sziget kisérőprogramként. 
 
A Zöld Sziget Játszóház a közös játékon keresztül megtanítja a résztvevőknek a hulladék mennyiségének 
csökkentéséhez szükséges lépéseket. Azt, hogy a tudatos viselkedés a tervezésnél kezdődik, a bevásárlásnál is 
lehetőségünk van hulladékmentes termékeket választani, de ha hulladék képződik otthonunkban, akkor azt tudjuk 
újrahasználni, hasznosítani vagy szelektíven gyűjteni. 
A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával az FM-LSZF/2018-1 azonosítójú, a hazai 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás „Tanuljunk játszva a közös 
jövőnkért” című pályázatából valósult meg. 
 
 
Kerékpársporthoz kapcsolódó tevékenységeink: 
 
Licences igazolt versenyzőnk több hazai versenyen szerepelt eredményesen. Felkészülését és a versenyeken való 
részvételét lehetőségeinkhez képest támogatjuk. 
 
Magyarország teljes korcsoportos Kritérium Bajnoksága 2018 
2018. szeptember 1.  
 
Alapítványunk szervezésében valósult meg a bajnokság Békéscsabán 152 fő versenyző részvételével. 
A versenykiírásban szereplő pályát alakítottuk ki, a Széchenyi utca – Gőzmalom tér – Kiss Ernő utca – Kossuth tér – 
Széchenyi utca körön. A teljes pályahossz 1000 méter volt, mely 4 derékszögű és egy S kanyart tartalmazott. A 
Bajnokságot 12 korcsoport futamaival rendeztük, melyet az eredménylista részletesen tartalmaz.  
Kitűzött célunk egy színvonalas Bajnokság rendezése volt belvárosi közegben, ahol az átlag polgárnak is elérhető – 
látható a kerékpársport e látványos versenyszáma. Mindemellett egy maximálisan biztonságos zárás kialakítása is a 
fő prioritások közé tartozott. A verseny fő támogatói Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Kerékpáros Szövetség voltak. A verseny védnöke Zalai Mihály Békés Megyei Közgyűlés elnöke volt. 
 
Kerékpáros szemléletformáló programok 
Csorvás, Gerendás, Dévaványa, Körösladány, Békéscsaba 
 
TOP-3.1.1 kerékpárút hálózatfejlesztés projektek keretén belül kerékpáros szemléletformáló programok 
megvalósításában vettünk részt több településen, valamint számos más alkalommal rendezvényekhez kapcsolódóan. 
 
TOP-3.1.1 projektek keretében előadásokat tartottunk kerékpáros járműismeret, KRESZ ismeretek témakörében, 
valamint Tacx Multiplayer rendszer segítségével,  virtuális országúti kerékpárversenyt próbálhatták ki a résztvevők.  
A Tour de Tacx egy állványos fékezett görgőből, egy országúti kerékpárból, projektorból, a hozzátartozó 
számítógépből és a rajta futó programból áll. Ennek segítségével egy virtuális kerékpárverseny jelenik meg a 
vetítővásznon. A verseny végén a legjobb időt tekerő gyerekek, minden osztályból az első három helyezett, 
közlekedésbiztonsági ajándékokat; kerékpáros védősisakot, láthatósági mellényt, napvédő sapkát nyertek. 
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A Tacx Multiplayer rendszerrel több rendezvényen is részt vettünk meghívásra, ahol a programkínálatot színesítve 
népszerűsítettük a kerékpársportot. 
 
Programjainkra meghívtuk Andó Jánost, az egykori Magyar Nemzeti Országúti Kerékpáros Válogatott szövetségi 
kapitányát, aki nagy örömmel elfogadta meghívásunkat és segített a programok megvalósításában. 
 
Program időpontok és helyszínek: 
Gerendás, Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola – február 11., március 19., 21., 22., április 11., 
Csorvás, Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti iskola - március 23.,27.,április 5.,6.,9.,10., május 7. 
Körösladány, Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Művészeti iskola – május 8. 
Békéscsaba, Szent István tér – Sporthétfő – július 9. 
Békéscsaba, Rendezvénypajta – Családi Egészségnevelő és Sportnap – július 28. 
Békéscsaba, Kazinczy Utcai Általános Iskola, Szent László Utcai Általános Iskola, Madách utcai Általános Iskola - 
Európai Mobilitási Hét, szeptember 16-22. 
Dévaványa, Ványai Ambrus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - december 3- 6., 10-13. 
Békéscsaba, Csabai Kolbászfesztivál - október 19., 21.,22. 
 
Autómentes nap 
Békéscsaba, 2018. szeptember 21-22. 
 
A városi program teljes körű szervezését alapítványunk végezte. 
21-én reggel a Korzó téren a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel közösen sátrat és standot állítottunk fel. A 
“Bringázz munkába” akció keretében,  250 db “bringás reggelit” osztottunk szét. A reggelit helyi vállalkozóktól 
szereztük be. A hagyományosan esős idő  ellenére is néhány óra alatt elfogytak a csomagok. 
 
22-én napközben a Gőzmalom téren, este pedig a Szent István téren zajlottak kerékpáros programok. 
Az enyhén borús, szeles, hűvös idő ellenére sok család próbálta ki a felújított Gőzmalom téren a KRESZ parkot, gokart 
és kerékpáros ügyességi pályákat, részeg szemüveget. KRESZ totóval, Tour de Tacx virtuális kerékpározással,, aszfalt 
rajzolással, kerékpáros eljutási, lassúsági ügyességi versennyel, ligeti családi futással vártuk a kerékpárral, gyalogosan 
és görkorival érkezőket. 
Minden játékos, érkezéskor egy „Útlevelet” kapott és próbára tehette az ügyességét. – aki legalább 7 próbatételt 
teljesített, tombolajegyet kapott ajándékba az esti tombolasorsoláshoz.  
Este a népszerű Critical Mass kerékpáros felvonulás és a bringaemelés erőpróbája után, a várva várt 
tombolasorsoláson értékes kerékpártartozékok és egy női kerékpár talált gazdára. 
 
 
Egyéb programok: 
 
„Zöldülj, fordulj – interaktív tanulás, környezettudatos jó gyakorlat-átadás a Tiszazugban és a Körösök mentén”  
2018. február 
 
A Földművelésügyi Minisztérium „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” (FM-LSZF/2017-01) című programjában iskolai 
szemléletformáló programsorozatot valósít meg hat településen Békés- és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2018. 
februárjában. A program címe: „Zöldülj, fordulj – interaktív tanulás, környezettudatos jó gyakorlat-átadás a 
Tiszazugban és a Körösök mentén” KNSZfF/125-8/2017 
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A projekt célja volt, hogy a tanulók az egyes témanapok keretében információt kapjanak a környezettudatos élet 
lehetőségeiről, módszereiről. Tapasztalatunk az, hogy interaktív módon, kis csoportos beszélgetések keretében lehet 
leginkább eljuttatni a fiatalokhoz a környezetvédelem egyre sürgetőbb fontosságát. Általános iskolásokat és 
óvodásokat megcélozva hat intézményben került megvalósításra egy-egy napos program, melynek során 
tanóránként 2-2 osztály vesz részt interaktív kiállításon, helyi termék kóstoláson és előadáson, így összességében a 6 
településen közel 2000 gyermeket értünk el. 
A programsorozat helyszínei: 
Békés, Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kondoros, Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium 
Mezőberény, Mezőberény Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
Öcsöd, Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Csépa, Petőfi Sándor Tagintézmény  
Tiszakürt, Tiszakürti körzeti Általános Iskola 
Kunszentmárton, Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 
 
Fenntartható gazdálkodás képzés 
2018. február - március 
 
Az ingyenes képzés megvalósításában a Legendák Földje Alapítvány megbízásából vettünk részt. Alapítványunk 
szervezte a terepgyakorlatot, amely során a két tanyát látogattak meg a képzés résztvevői: Eszter tanya – Csorvás és 
Libás tanya – Tarhos. Mind két esetben a tanyagazdák törekszenek egy fenntartható tanyagazdaságot működtetni. 
Mind két esetben a diverzifikáció nyújt megoldást, azaz a tanyasi gazdálkodást turisztikai szolgáltatásokkal és 
programszervezéssel egészítik ki. 
 
Palánta adományozások - együttműködések iskolákkal, civil szervezetekkel 
Békés megye, 2018. tavasz-ősz 
 
Az Esély Pedagógiai Központ 200 db tavaszi palántát biztosított (paprika, paradicsom, káposztafélék, dísznövények és 
fűszernövények) a FETA 2018. évi szemléletformáló programjaihoz és más civil szervezetnek és együttműködő 
iskolának történő tovább-adományozás céljából. Az adományért cserébe alapítványunk a szakiskola sport és 
gyereknapján játékos környezeti nevelési és egészséges életvitelt népszerűsítő interaktív programot szervezett 
önkéntesei bevonásával. A FETA 170 db palántát tovább-adományozott olyan civil szervezeteknek, oktatási 
intézményeknek, ahol a környezeti nevelés, a közösségi kertészkedés gyakorlati szinten megvalósul és a palánták 
által a fiatalok, gyerek gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a háztáji növénytermesztésről, helyi termékek 
előállításról (Közös Pont Egyesület, Gál Ferenc Főiskola Békési Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Kemencés 
Tanya, Pont Mi Egyesület). Alapítványunk 30 db palántát maga nevelt fel amit a 2018-as évi releváns programjainkon, 
főzési bemutatókon, helyitermék kóstoltatásainkon az egészséges táplálkozás alapelveit szem előtt tartva, 
szemléletformáló módon használt fel.  
 
Fenntarthatósági Témahét  
Békés, 2018. április 24-25. 
 
Helyszín: Békés Gál Ferenc Főiskola Békési Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által évek óta meghirdetett iskolai témahetéhez az iskola felkérésére a 
Fenntartható Térségért Alapítvány szemléletformáló előadásokat, akciókat és környezettudatosság témában 
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vetélkedőt szervezett a dákoknak. Az aulában egész héten figyelem felhívó molinók segítették a hét témáinak 
  feldolgozását. Pl.: klímamentő ötletek, élj természetesen, legyél te is biokertész, ne kérj szatyrot!, környezetbarát 
tisztítószerek, helyi termelők és termékek szerepe. A   molinókat a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Zöldülj! 
Fordulj!"   tematikus vándorkiállításából kaptuk kölcsön a rendezvény idejére. 
A 2017 Fenntarthatósági hét szervezésében való közreműködésünkért az iskola  megosztotta velünk a 
minisztériumban átvett „Zöld Tündér” Díjat melyet az iskola igazgatónője Moldován-Garas Helga adott át nekünk az 
idei Fenntarthatósági Héten köszönete jeléül. Ezzel az elismeréssel közvetve a mi szakmai munkánkat is elismerték. 
Palánta továbbadományozási akciónk az iskola” Mini Tündérkertje” és zöldségeskertje részére, ami egy bemutatókert 
is egyben, ahol a tanulók megismerhetik a gyógynövény fajokat és azok használatát. A helyben termelt zöldségeket 
feldolgozzák „Tankertünk kincsei” néven befőzik és az iskolát népszerűsítő rendezvényeken kóstoltatják. 
Fenntarthatósági szakmai programunkon az álalunk szervezett előadások és bemutatók a következők voltak:  
Az órák közötti szünetekben, csalánsimogató, papírpohár hajtogatás is volt újrahasznosított plakátokból. 
 
Cselekvő Közösségek Hete 
Csorvás, 2018 május 07. 
 
Az Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft “Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás” c. 
országos kampányának felhívásához az idén is csatlakoztunk. A csorvási Általános Iskola Sportnapján kerékpáros 
programjainkkal jelentünk meg. Az iskola apraja-nagyja és tanárai kipróbálták a virtuális kerékpárversenyünkön és a 
Lassúsági kerékpáros ügyességi versenyünkön a teljesítő képességüket, közben sok vidám percet töltöttünk együtt.  
 
Ember a Napfényes Világban 
Békéscsaba, 2018 június 5. 
 
Az “Ember a Napfényes Világban” című, a VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára által kiírt művészeti alkotói 
pályázat és kiállításon részt vettünk, melynek témája a környezetünk és a természet védelméről szóló művészeti 
alkotások voltak. A kiállításra több pályamunkát is beküldtünk. A FETA és Barátai a FETA önkénteseiből verbuválódott 
közösség, akik évek alatt megismerték egymást és együttműködnek a rendezvényeinken és jó barátságba kerültek 
egymással, ami közös alkotásra inspirálja őket. A FETA és Barátai Újrahasznosítós kiállítással és az amatőr 
művészekből álló AmőBa Társulattal közösen installációkat készítettek assamblage technikával. A céljuk az volt, hogy 
minél többféle anyagból készült látványos és újra hasznos tárgyat hozzanak létre, ami üzenetet is hordoz.  A kiállítás 
egy része a művelődési ház állandó kiállítását képezi a későbbiekben. Az installációval különdíjat, legkreatívabb 
alkotó díját és az Alapítvány egyik önkéntese témához kapcsolódó versével II. helyezést ért el. 
 
ESÉLY Sport és Gyereknap 
Békéscsaba, 2018. június 13. 
 
 Az Esély Pedagógiai Központ Speciális Szakiskolája sajátos nevelési igényű tanulói számára, játékos sport és 
környezeti nevelési programot szerveztünk. Az állomásokat - mesés próbatételeket - a FETA munkatársai, diák és 
felnőtt önkéntesek segítségével valamint együttműködő tanárokkal valósította meg. A próbákon az ügyességi játékok 
domináltak: újrahasznos konzerv dobáló és teke, kerékpáros lassúsági verseny, tappancsos ugráló, óriás társas, 
mocsárjáró, gólyalábazás, kötélhúzás és séta a két tölgyfához az Élővíz-csatorna parján. Az iskola tanárainak és a 
fiataloknak is nagyon tetszett a programunk, várják a további szakmai együttműködéseket szervezetünkkel. 
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Madzagfalvi Napok 
Békés, 2018. szeptember 7-9. 
 
Megszerveztük az V. Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásárt, a hagyományainkhoz híven, ingyenes bemutatkozási 
lehetőséget biztosítottunk kistermelők, méhészek, sajtkészítők és az itt alkotó kézművesek számára. A rendezvény 
ideje alatt az érdeklődők megízlelhették és megvásárolhatták a kiállított portékákat. A megvalósult rendezvénnyel az 
volt a célunk hogy minél szélesebb körben megismertessük a hagyományos eljárással, vegyszermentes 
alapanyagokból készült, egészséges élelmiszereket, természetes alapanyagokból készült játékokat, dísz és használati 
tárgyakat.  
Az Ízek Utcájában a FETA csapata grill bemutatóval készült. A főzőversenyre beneveztünk helyi alapanyagokat 
népszerűsítő ételbemutatónkkal. A tavalyi évben a zsűri különdíjában részesített grilltálunkat idén is elkészítettük. 
Saslikot, saját termesztésű fűszerekben pácolt változatosan elkészített sülteket, grillezett zöldségeket, sajtot, 
gombát, gyümölcsöket és salátát készítettünk. Az általunk vállalt palánták termései a különleges paradicsom, 
paprikafajták, fűszernövények is bemutatásra és megkóstolásra kerültek a tálalás stand berendezése és díszítése, 
kínálás során. 
 
 
Köszönet állandó önkénteseinknek, akikkel évek óta önkéntes szerződésünk van, együttműködő partnereinknek és 
támogatóinknak, mert nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani programjainkat! 
 
 
 
 
Tarhos, 2018. február 1. 
 
 
 Gyebnár Péter 
 elnök 
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