A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

04 Gyulai Törvényszék

2018.05.28 11:31:11

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 4

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

0

2

5

6

4

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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PK-342

2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

04 Gyulai Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

5 6 4 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Tarhos
Közterület jellege:

Arany János
24

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 4

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 4

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

.P k . 6 0 0 0 2

0 0 0 2 5 6 4

/ 2 0 1 0/4

1 8 0 2 8 0 5 6

1

0 4

Gyebnár Péter

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Szeged

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 4

3 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

792

648

792

648

869

5 115

12

40

857

5 075

1 661

5 763

1 377

2 761

I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredmény

1 433

1 327

-106

1 384

284

3 002

284

3 002

1 661

5 763

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 12.46.13

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1 550

4 090

1 550

4 090

1 911

3 790

1 911

3 790

1 910

3 790

1 910

3 790

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

3 461

7 880

3 461

7 880

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

3 461

7 880

3 461

7 880

5. Anyagjellegű ráfordítások

2 697

4 858

2 697

4 858

645

1 410

645

1 410

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

0

0

224

227

224

227

1

1

1

1

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

3 567

6 496

3 567

6 496

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

3 567

6 495

3 567

6 495

-106

1 384

-106

1 384

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

-106

1 384

-106

1 384

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

1 854

3 773

1 854

3 773

56

17

56

17

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 12.46.13

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

24

5 6 4 1

Település:

Tarhos
Közterület jellege:

Arany János
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 4 .P k . 6 0 0 0 2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 4

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 1 0 / 4
0 0 0 2 5 6 4

1 8 0 2 8 0 5 6

1

0 4

Gyebnár Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szabadidős- és hobbitevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Szabadidősport feltételének megteremtése

2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Békés megyében és a térségben élők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

0
Tárgy év

0
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

0
Tárgy év

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 461

7 880

56

17

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 405

7 863

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 567

6 496

645

1 410

3 567

6 495

-106

1 384

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Közfoglalkoztatási kiadásai"
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.07.15-2017.02.28

Támogatási összeg:

866 592

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

221 953

- tárgyévben felhasznált összeg: 221 953
- tárgyévben folyósított összeg:

115 180

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

221 953

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

221 953
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Közfoglalkoztatási kiadásai"
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.03.01-2017.06.30.

Támogatási összeg:

473 104

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

473 104

- tárgyévben felhasznált összeg: 473 104
- tárgyévben folyósított összeg:

473 104

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

473 104

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

473 104
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Közfoglalkoztatási kiadásai"
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.07.01-2018.06.30.

Támogatási összeg:

1 411 320

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

709 656

- tárgyévben felhasznált összeg: 709 656
- tárgyévben folyósított összeg:

709 656

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

709 656

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

709 656
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA-MA-16-M-2407
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.03.31-2017.03.30

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

108 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 108 000
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

108 000

Felhalmozási

0

Összesen:

108 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Arany János nyomában kerékpáros emléktúra
Támogató megnevezése:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.06.30-2017.10.31.

Támogatási összeg:

400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

400 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 400 000
- tárgyévben folyósított összeg:

400 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

400 000

Felhalmozási

0

Összesen:

400 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 12.46.13

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA-MA-17-M-1553
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.31.

Támogatási összeg:

450 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

237 528

- tárgyévben felhasznált összeg: 237 528
- tárgyévben folyósított összeg:

450 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

237 528

Felhalmozási

0

Összesen:

237 528
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 12.46.13

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Békés Megye Ízei
Támogató megnevezése:

Földművelésügyi Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.06.29-2018.01.31.

Támogatási összeg:

1 723 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 723 500

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 723 500
- tárgyévben folyósított összeg:

1 723 500

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 723 500

Felhalmozási

0

Összesen:

1 723 500
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 12.46.14

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: "Zöldülj, fordulj" FM-LSZF/2017-01
Támogató megnevezése:

Földművelésügyi Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.11.01-2018.03.31.

Támogatási összeg:

2 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

2 500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 12.46.14

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 12.46.14

PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
FETA szakmai beszámolója 2017.pdf
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Fenntartható Térségért Alapítvány 2017. évi szakmai beszámolója
2017. évünk aktívan és sikeresen telt, minden tekintetben bővülni, haladni tudtunk.
Több pályázati támogatást is elnyertünk, így több elképzelésünket is meg tudtuk valósítani.
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, helyi amatőr művészek segítése, 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 2017-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, 2017-ben 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.
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától közfoglalkoztatási
támogatásának köszönhetően 1 fő irodai foglalkozású munkakört ellátó, az alapítvány munkáját segítő
közfoglalkoztatott munkavállalónak tudtunk munkahelyet teremteni illetve tovább foglalkoztatni.
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:
"Öngondoskodás a tanyán, helyi termékek fejlesztésének lehetőségei" képzés megvalósításában való részvétel
Kondoros, 2017. február-március
Az ingyenes képzés megvalósításában a Legendák Földje Alapítvány megbízásából vettünk részt. Alapítványunk
szervezte a terepgyakorlatot, amely során a „Helyi termékek fejlesztésének lehetőségei” című szakmai program
részeként három tanyát látogattak meg a képzés résztvevői; 1. Bartha Porták – Békésszentandrás - Furugy, 2.
Kemencés tanya – Kétsoprony, 3. Skorka tanya – Kondoros. A jó gyakorlat átadás célja volt az élethivatás szerűen
tanyán élő gazdálkodó családok tevékenységeinek megismertetése, szakmai tapasztaltcsere és egy olyan tudás
átadása, melynek segítségével gazdaságukban egyrészt hatékonyabb, piacképesebb termelés valósulhat meg.
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Palánta adományozások - együttműködések iskolákkal, civil szervezetekkel
Békés megye, 2017. tavasz-ősz
Az Esély Pedagógiai Központ 200 db tavaszi palántát biztosított (paprika, paradicsom, káposztafélék, dísznövények és
fűszernövények) a FETA 2017. évi szemléletformáló programjaihoz és más civil szervezetnek és együttműködő
iskolának történő tovább-adományozás céljából. Az adományért cserébe alapítványunk június 15-én 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 2017-es évi releváns
programjainkon, főzési bemutatókon, helyitermék kóstoltatásainkon az egészséges táplálkozás alapelveit szem előtt
tartva, szemléletformáló módon használt fel.
Fenntarthatósági Témahét
Békés, 2017. április 24-28.
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. 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 rendezvényhez kapcsoltuk a zöldség, palántaadományozási akciónkat is, melyben az iskola
vállalta, hogy az általuk felnevelt zöldség és fűszernövényeket, a „Tankertünk kincsei” programjukban feldolgozzák,
rendezvényeiken, bemutatóikon kóstoltatásra használják fel az egészséges táplálkozás, életmód jegyében. Az
egynyári dísznövényeket az iskola díszkertjében ültették el közösen a tanárok és diákok.
Fenntarthatósági szakmai programunkon az álalunk szervezett előadások és bemutatók a következők voltak:
1. Dél-békési Természetvédelmi és Madártani Egyesület elnöke, Rozgonyi János a madarak gyűrűzéséről, az év
madarairól különös tekintettel a tengelicéről,
2. Pócsi Gabriella vidékfejlesztési szakember, geográfus előadásának címe: A helyi termékek értéke, avagy miért
vásároljunk helyi termelőktől?
3. Varga Zoltán békési ács és fafaragó tartott fafaragás bemutatót
4. Az iskola parkjában a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa Boldog Gusztáv természetvédelmi
őrkerület-vezető tartott gyakorlati foglalkozást a madárbefogásról és madárgyűrűzésről / A Nemzeti Park
kiadványaival támogatta a rendezvényt /,
5. Bacsó Péterné Ica sajtkészítő kistermelő sajtkóstolóval és szaktudásával járult hozzá a
rendezvényhez. Különböző ízesítésű gomolyák, kézműves, töltött sajtok, paranyica,
krémsajtok, túró és túrókém bemutatása és kóstoltatása volt terítéken a mini helyi termék bemutatón,
6. Környezetbarát háztartás, természetes kozmetikumok. Versek és gyógynövény felismerő Lant Györgyi
rímfestőnővel,
7. A FETA munkatársával beszélgetek a diákok az energia és víztakarékosságról, passzív és aktív házról.
8. Gyebnár Péter a FETA elnöke a hét zárónapján tartott előadást az Alapítvány munkájáról és az önkéntesség
fontosságáról.
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Az órák közötti szünetekben, csalánsimogató, papírpohár hajtogatás is volt újrahasznosított plakátokból.
Kivetítőn kedvcsináló és ötletadó kreatív póló átalakításról szóló újrahasznosítós filmeket vetítettünk az
érdeklődőknek. Egyszerű póló átalakítás, újrahasználat és pólószatyor készítési bemutatót is tartottunk, amibe
szintén be lehetett kapcsolódni. Mondanivalónk ezzel a foglalkozással az volt, hogy a tanulók a gyakorlatban is
láthassák azt, hogy ha a műanyag szatyorfogyasztásunkat csökkenteni tudjuk ezáltal a környezetszennyező
hulladéktermelést is. A környezettudatosság rajtuk is múlik. Végezetül a héten legaktívabban teljesítő, vetélkedő
osztályok, csoportok, egyének a FETÁ-tól ajándékot kaptak. A két legügyesebben teljesítő győztes csapat fődíjaként,
sárkányhajó kipróbálási és versenyzési lehetőséget nyújtottunk át, amit a Dánfokon a Kishajó Kikötőben vehettek
igénybe.
Közösségek hete
Kétsoprony, 2017. május 13.
A program a kétsopronyi Kemencés tanyán, a PONT MI Közhasznú Egyesület portáján valósult meg.
A Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft “Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás” c.
országos kampányának felhívásához csatlakoztunk. A Kemencés Tanya családi programjához kapcsolódva, népi
játszóteret állítottunk fel az udvaron, palántákat adományoztunk az egyesület számára és babakiállítást rendeztünk,
a békéscsabai Lant Györgyi magángyűjteményéből.
A program szakmai része egy kerekasztal beszélgetés volt a tanyasi életről. A meghívott vendégek: Kakuk Csaba
tanyakutató, Kovács János, Bélmegyer polgármestere, gazdálkodó, Kukláné Fábián Aranka, a csorvási Eszter Tanya
házigazdája, Szenti Tibor író, etnográfus – aki életművében a hódmezővásárhelyi tanyavilág néprajzi, társadalomlélektani és történeti emlékeit rögzítette –, Bényei Gábor, a békési Diós tanya gazdája, Papp Krisztina tanyás
gazdálkodó, Pócsi Gabriella geográfus és Szlávik Krisztina, a Kemencés tanyát működtető PONT MI Közhasznú
Egyesület elnöke voltak. Az előadók közül többen megfogalmazták, a tanyának akkor van jövője, ha alkalmazkodik,
megőriz, de a mai modern társadalommal bizonyos mértékig ötvözi.
„A tanyai életforma – ha mégoly nehéz és fáradságos munkával jár – mégis, az „elveszett paradicsomot” hozhatja
vissza számunkra. Azt a teljességet, amelyben a földtől az asztalig kísérjük a táplálék útját, s ahol a természettel
barátságban élő ember újra magára találhat.”(Beol Szlávik Krisztina 2017 06.02.)
Több érdeklődő bekapcsolódott a beszélgetésbe és megfogalmazódott az igény, az ilyen jellegű tanyasi
közösségeknek szóló rendezvényekre, beszélgetésekre a későbbiekben is. Létrejött a “Tanyasi gazdálkodók
közössége” facebook csoport, ami összefogja és elősegíti a képzésen résztvevő tanyás gazdák közti kapcsolat
erősítését és szakmai tapasztalatok cseréjét. Tanyasi Gazdálkodók Közössége elsősorban azon személyek csoportja,
akik tanyán élnek, tanyán gazdálkodnak és céljuk, a tanyájuk - egyben a tanyavilág - felvirágoztatása mindamellett,
hogy szem előtt tartják azt, hogy a tanya nem "csak" egy szórvány település, hanem egy sajátos ökológia, társadalmi,
gazdálkodási és települési rendszer.
Gyermeknap
Békés-Dánfok, 2017. május 28.
Békés-Dánfokon az Üdülőközpontban hagyományosan megrendezésre kerülő városi gyermeknaphoz alapítványunk
évek óta kapcsolódik környezeti szemléletformáló, helyi termék népszerűsítő programokkal. 2017-ben természetes
életmódot és „újrahasznos” ötleteket bemutató kiállítást vittünk. Gyermekfoglalkoztató programjaink:
„gyógynövény szimatoló” és papírpohár hajtogatás és dobócska játék készítés voltak. Az alapanyagoknak használt
plakátokat, fa gally szeleteket, PET palack kupakokat használtunk fel a játékok elkészítéséhez, újrahasznosítottuk
mindezeket. Az újrahasznosítás költséghatékony és szemléletformáló tevékenység is egyben.
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ESÉLY Sport és Gyereknap
Békéscsaba, 2017. június 15.
Helyszín: 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.
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 III.
Az iskola tanárainak és a fiataloknak is nagyon tetszett a programunk, várják a további szakmai együttműködéseket
szervezetünkkel.
II. Arany János Nyomában Kerékpáros Emléktúra
Békéscsaba – Nagyszalonta - Békéscsaba, 2017. augusztus 26.
Második alkalommal is megszerveztük Arany János nagyszalontai életét bemutató emléktúrát immár a
bicentenáriumi emlékévhez kapcsolódva. A hagyományteremtő túra útvonala Békéscsaba-Nagyszalonta-Békéscsaba
110 km-es távon.
A túrát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával, a “Kerékpárral 7 határon át” program keretein belül
valósítottuk meg.
Több mint 50 fővel indult el a csapat Nagyszalontára, ahol Arany János szülőházához vezetett az út, utána a
Csonkatornyot, majd a református templom melletti szoborparkot látogatták meg a bicajosok.
Az emléktúra megteremtésével a célunk az volt, hogy évről évre felelevenítsük nagy írónk, költőnk életét és
munkásságát, valamint megismertessük és közkedveltté tegyük azt a kerékpáros közlekedési lehetőséget, ami
Békéscsabát Nagyszalontával összeköti. Népszerűsíteni kívánjuk a kerékpározást, a túrázást és a természetben
történő szabadidő-eltöltést a kultúra és az irodalom jegyében. Fontosnak tartjuk, hogy a túra által őrizzük Kovács
Krisztián, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület egykori munkaszervezet vezetőjének emlékét is, akivel
Alapítványunk is évekig jó kapcsolatot és sokoldalú együttműködést folytatott.
A kánikula sok jelentkezőt elriasztott. A pihenőidőkben önkéntes rímfestőnk a bicentenáriumra írt verseit és nemzeti
költőnk írásaiból olvasott fel. A túra megszervezése és a megvalósítása önkénteseink bevonásával jöhetett létre.
Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár
Békés, 2017. szeptember 1-3.
A Földművelésügyi minisztérium támogatásával a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására meghirdetett HUNG-2017 pályázati felhívás
keretében támogatott projekt keretében a FETA csapata a XIX. Madzagfalvi Napok keretein belül a nemzeti értékeket
népszerűsítő programot valósított meg.
- A IV. Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásáron a legmagasabb minőségű agrárgazdasági és gasztronómiai
termékeket előállító, hagyományos eljárást alkalmazó megyei termelők, kézműves mesterek kiállítottak,
kóstoltattak, árusítottak. A termékkínálatuk között szerepelnek Hungarikumok, illetve a helyi és megyei értéktárban
már szereplő termékek is.
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- Bemutató teret alakítottunk ki a környező települési értéktárak értékeiből.
- Hungarikum Akadémiát tartottunk kicsiknek és nagyoknak, az interaktív foglalkozásokkal a látogatók minden
korosztályát megszólítottuk.
- Főzési, ételkészítési bemutatókat szerveztünk megyei és települési értéktárakban szereplő alapanyagokból.
Fontosnak tartjuk, hogy az érdeklődők lássák és megtapasztalják, hogy hogyan lehet elkészíteni a helyi termékeket.
- A Magyar Értékek Vándortérképe és a Vándorkódex jelen volt a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.
közreműködésével.
III. Arany János Nyomában Kerékpáros Emléktúra
Békéscsaba – Nagyszalonta – Békéscsaba, 2017. szeptember 16.
A rendhagyó, kultúrát és sportot ötvözni kívánó kezdeményezésünk, „kultúrtekerésünk” a túrázók körében
népszerűvé vált. A bicentenáriumi emlékévre való tekintettel, Békéscsaba Megyei Jogú Város felkérésére és
támogatásával újra megszerveztük az eseményt. A túra megszervezésével az a célunk, hogy a várossal közösen, évről
évre felelevenítsük Arany János szellemiségét, valamint népszerűsítsék a kerékpáros közlekedési lehetőséget
Békéscsaba és Nagyszalonta között.
Az esemény a határon átnyúló kapcsolatok erősítését is szolgálhatja, hiszen Nagyszalonta, Sarkad és Békéscsaba
testvérvárosa is. Útvonalterv: oda: Békéscsaba - Gyula – Sarkad –- határátlépés Romániába (Méhkeréki határátkelő)
– Nagyszalonta vissza: Nagyszalonta – határátlépés Magyarországra (Méhkeréki határátkelő) - Sarkad – Doboz –
Békéscsaba.
A túrát Szarvas Péter polgármester indította el. A túrázók között jelen volt Nagy Ferenc alpolgármester. Bartus
Gyula, a Jókai Színház Jászai díjas színművésze.Arany János ” Kies ősz” című versét szavalta el.
A túrán a jelenléti ív szerint 102 kerékpáros vett részt. Ezen felül a túrán részt vettek a motorosok, a nem kerékpárral
közlekedő technikai személyzet, valamint a protokoll személyzet.
Autómentes nap
Békéscsaba, 2017. szeptember 22.
A Megyei Jogú Város által szervezett, Európai Mobilitás Héthez keretében megrendezésre kerülő autómentes nap
megvalósításában, szervezési és kivitelezési feladatokat láttunk el.
A békéscsabai 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.
A munkába és iskolába igyekvő kerékpárosokat tájékoztattuk a nemzetközi autómentes naphoz kapcsolódó
nyeremény játékokról. Az esti tombolahúzásra, a délutáni, esti főtéri bringás bemutatókra, családi programokra
invitáltuk a kedves érdeklődőket. Békéscsabai KerékPárt Bringaklub, a Települési Értéktárba történő felvételi
javaslatát, egy helyi különlegességet, a “Krenfi”, első Békéscsabán tervezett és gyártott kerékpár ismertetőjét is
népszerűsítettük a rendezvényen.
Este a bringás felvonulás, a láthatóság és a kerékpáros összetartozás jegyében és a critical mass - bringa emelési
erőpróba - évek óta hagyomány a város főterén ami igazi kerékpáros közösségi élményt adott a résztvevőknek.
Ezeket a programokat előzetesen szórólapokkal, plakátokkal, rádió reklámmal propagáltuk.
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Önkéntes nap
Békés, 2017. szeptember 29.
Iskolai önkéntes napon vettünk részt a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium
épületében és udvarán. Az iskola kérésére a fiatalok körében népszerűsítettük a kerékpár sportágat, igyekeztük
hangsúlyozni mind a verseny és mind a szabadidő eltöltésében betöltött fontos szerepét. Három állomást állítottunk
fel gyakorlati foglalkozásainkon, ahol ki is próbálhatták a fiatalok a Tour de Tacx virtuális kerékpárversenyt, Sclett
Bike&Trike saját gyártású vicces bringáit. Merőben új bringás élményeket és tapasztalatokat szerezhettek,
kipróbálhatták és fejleszthették ügyességüket és egyensúly érzéküket a résztvevő diákok. Egy csepp természet
elmaradhatatlan része rendezvényeinknek, ezért gyógynövény felismerővel is készültünk, ami szintén elég nagy
népszerűségnek örvendett. A rendezvény önkéntes toborzásról is szólt, Alapítványunk együttműködést írt alá az
iskolával, hogy a diákok jöhessenek önkéntes segítőként hozzánk, ezáltal bekapcsolódhassanak az Alapítvány
munkájába.
Szemléletformáló gyermek és családi programok
Békés megye, 2017. szeptember – december
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület rendezvényeit és projektjeit segítettük munkánkkal
2017 szeptember 23-án Lischka Lipót napon működtünk közre, a békéscsabai Körösök Völgye Natúrparkban.
Békéscsaba városának kiemelkedő személyisége a város ligetét megtervező Lischka Lipót főkertész. Munkásságát
bemutató tanösvényt hoztak létre Békéscsabán a Széchenyi ligetben.
Születésének napja alkalmából hagyományosan évek óta megemlékezést, életrajzi kiállítást, ligeti vásárt, családi
napot és családi vetélkedőt tartanak emlékére. A FETA a családi vetélkedő egyik állomásán fogadta a résztvevő
családokat és természeti felismerő játékot játszott az érdeklődőkkel.
2017 október 7-én a Békéscsaba - Arad kerékpártúrán segítettünk a regisztrációnál és egyéb logisztikai és operatív
feladatok ellátásában.
2017 október 10-11-én Komposztálás világnapján segítettünk a Körösök Völgye Natúrparkban tartott tematikus
interaktív foglalkozásokon, melyek játékok, előadások, óvodásoknak és iskolás korú gyermekeknek.
2017 november 10-én Szelektálós napon segítettünk, a Körösök Völgye Natúrparkban tartott tematikus interaktív
foglalkozásokon, melyek játékok, előadások voltak óvodásoknak és iskolásoknak.
Európai Hulladékcsökkentési Hét
Békés - Békéscsaba, 2017. november 21.
A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium felkérésére, a Földművelődésügyi
Minisztérium által kiírt és koordinált „Európai Hulladékcsökkentési Hét” című ötletpályázat inspirált bennünket ismét
egy tematikus környezetvédelmi akció megvalósítására és akciónapot tartottunk a suliban és egy külső helyszínen. A
hulladék keletkezésének megelőzése, a keletkezett mennyiség csökkentése, a termékek újra-használata, valamint az
anyagok újrahasznosításának fontossága, a csomagolási hulladék és az ajándékozás került ismét terítékre az ünnepek
közeledtével. Igyekeztünk több szemszögből megvilágítani az adott témakört, minél változatosabban és a fiatalok
számára is érdekes, interaktív módon demonstrálni a fenntartható, tudatos életmódot, felelős fogyasztást. Délelőtt
ellátogattunk Siti Lászlóhoz, aki a békéscsabai Szelektív Hulladékgyűjtő Nagymesterhez, akit mindenki Szelektív
Lacinak hív a városban. A fiatalok kreatív csapata riportot készített vele, és kitanulták a szelektív hulladékgyűjtés
csínját-bínját. Délután az újrahasznosítás volt a fő attrakció. Alkottunk ajándékot, kütyüt, játékot a "semmiből"!
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Kerékpáros szemléletformáló programok
Körösladány, 2017. november – december
A „Körösladány településrészének kerékpárosbarát úthálózati fejlesztése, a Dévaványai úti ipartelep
megközelítésével” című TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015 számú projekt keretén belül kerékpáros szemléletformáló
programok megvalósításában vettünk részt Körösladányban a Tüköry Lajos Általános Iskolában.
A kerékpáros közlekedésbiztonsági tantermi elméleti oktatások 2017. november 22-én, 23-án, 28-án, 29-én,
december 5-én és 7-én kerültek megrendezésre. Itt Kis Gábor a békési Kis Autós- Motoros Iskola oktatója tartott
előadásokat a kerékpáros járműismeret, KRESZ ismeretek témakörében. Kiemelt hangsúlyt kaptak a kerékpáros és
gyalogos közlekedési szabályok, a gyerekek baleset megelőzésének érdekében. Győri Judit rendőr főtörzsőrmester, a
Szeghalmi Rendőrkapitányság munkatársa beszélgetett a gyerekekkel és közlekedésbiztonsági oktatófilmmel és
foglalkoztató füzetekkel készült.
2017. december 12-én és 14-én tantermi kerékpáros gyakorlati foglalkozásokon a Tacx Multiplayer rendszer
segítségével, virtuális országúti kerékpárversenyt próbálhatták ki az osztályok. A verseny célja a kerékpározás és az
egészséges versengés népszerűsítése, tehetségkutatás. 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 nyert.

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

7

