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Beszámoló
A Fenntartható Térségért Alapítvány – FETA a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ot az alábbiak szerint
használta fel:

Év

Kapott
forrás

Felhasználás

2013.

50 347 Ft Békésen, a Madzagfalvi Napokon gyerek számára kerékpáros programokat (ügyességi
verseny, lassúsági verseny, élménybringázás, stb), kerékpár szépségversenyt szerveztünk. A
legjobbak értékes kerékpáros nyereményeket kaptak.

2014.

22 729 Ft A IV. Körösök Völgye Határtalanul Vándortúrán 2014. június 4-9-én részt vettünk
szervezőként. Feladatunk a kerékpáros túrák előkészítése, a túrázók számára szolgáltatások
nyújtása volt.

2015.

26 214 Ft A 2015-ös kerékpáros túrákat szerveztünk a Körösök Völgyében.
Túrázóink megismerhették a Körösök Völgyét, a természet szépségén kívül múzeumokat,
tájházakat, híres épületeket, templomokat, kastélyt látogattak meg.
A túrák egészen nyár kezdetétől ősz közepéig voltak elérhetőek a bringával természetbe
vágyók körében. Időpontok: június 7., június 21., július 5., augusztus 11., szeptember 6.,
október 4

2016.

56 133 Ft Tacx Multiplayer verseny
Békés-Dánfok, 2016. május 28-29.
A Körösök Völgye Fesztiválon a rendelkezésre bocsátott Tacx Multiplayer rendszerrel virtuális
országúti kerékpárversenyen próbálhatták ki a gyerekek, fiatalok az országúti kerékpárt és a
teljesítmény érzését. A verseny célja a kerékpározás és az egészséges versengés
népszerűsítése, tehetségkutatás.
Óvodai Egészségnap
Békéscsaba, 2016. október 17.
A Penza Lakótelepi Óvoda felkérésére természetes életmódot szemléltető „ökostand”-dal
készültünk a gyerekeknek, szülőknek és az óvoda dolgozóinak. Hangsúlyoztuk az egészséges
életmód fontosságát és egyszerű lehetőségeket mutattunk be ennek megvalósítására.
Bemutattuk a helyi termékek előnyeit ebből a szempontból is.

2017.

16 685 Ft Esély Sport és Gyereknap
Békéscsaba, 2017. június 15.
Helyszín : Békéscsaba Esély Pedagógiai Központ Speciális Szakiskolája.
A sajátos nevelési igényű tanulók 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.
1. Kerékpáros lassúsági és gyalogos ügyességi verseny, kresz teszt - paripa idomító és lovagi
torna I.
2 Kötélpálya, kötélmászás az elvarázsolt erdőben- lovagi torna II.
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3. Gyógynövény felismerő és Virág-kavalkád - szimatolós játék
4. Gyereknapi büfé, kóstoló - kreatív szendvicskészítés
5. Rímfestő-felismerő - “mesél a liget” helytörténeti és természeti játék a szabadban
6. Célbadobás másképp - szaki kertész és szaki festő eszközök segítségével - lovagi torna.
2018.

40 793 Ft 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 vetélkedőt szervezett a dákoknak a hét folyamán. Az aulában
egész héten figyelem felhívó molinók segítették a hét témáinak feldolgozását.
Fenntarthatósági szakmai programunkon előadásokat és bemutatókat szerveztünk. 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 csatlakozva a csorvási
Általános Iskola Sportnapján kerékpáros programjainkkal jelentünk meg. Az iskola aprajanagyja és tanárai kipróbálták a virtuális kerékpárversenyünkön és a Lassúsági kerékpáros
ügyességi versenyünkön a teljesítő képességüket, közben sok vidám percet töltöttünk együtt.

2019.

12 495 Ft Közösségek Hete 2019.05.06-12.
A FETA a Közösségek Hete elnevezésű országos rendezvényhez két programmal csatlakozott.
Május 09-én Közösségi napot tartottunk a Zöld14 Egyesülettel karöltve a békéscsabai Vackor
kertben. Közösen elültettük az alapítványunk által adományozott palántákat,
veteményeztünk. Madármegfigyelést tartottunk, amihez Boldog Gusztáv madárszakértő és
ornitológus volt a segítségünkre, aki a Zöld Csütörtök Természetvédő Kör szakmai vezetője.
A második alkalommal a békési Tündérkertben voltunk 05.11-én, ahol Hégely László
nyugalmazott tanár tartott előadást a jelenlévőknek Bogarászás a Tündérkertben címmel,
amit gyakorlati tapasztalatszerzés követett.

Köszönjük a felajánlott 1%-okat!
Gyebnár Péter
elnök
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