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Fenntartható Térségért Alapítvány 2019. évi szakmai beszámolója
2019. 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.
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:
Tanuljunk játszva a közös jövőnkért! - KNF/756/2018-ITM
Programjainkat a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével, hulladékok keletkezésének megelőzésével és a
hulladékká vált anyagok újrahasznosításának bemutatásával, környezettudatos szemléletmód és felelős magatartás
kialakításának céljából állítottuk össze. Az eddigi tapasztalatainkból kiindulva véleményünk szerint hiánypótló
térségünkben.
A projekt keretében 3 db, összességében 140.000 fős látogatottságú fesztiválra vittük el a játszóházat, még 2018ban, ahol bemutathattuk és játszottunk a gyerekekkel. Az idei évben ennek folytatásaként nyíltnapsorozatot
tartottunk, amelynek keretében ellátogattunk különböző iskolákba, óvodákba, illetve ők jöhettek csoportosan
kipróbálni a játékokat az általunk bérelt helyszínekre. Ezáltal közel 500 gyereket értünk el. Valamint egy kreativitásra
és az újrahasználatra épülő hulladékos szemléletformáló 5 napos napközis tábort is szerveztünk 10 gyermek részére,
ahol a játszóház további tesztelése és fejlesztése történt meg.
A programsorozat állomásai és időpontjai:
2019.01.19-02.01. Napközis Tábor - Doboz, Csillagpont Szolgáltató Központ
2019.02.18. Nyílt nap Békéscsaba, Szigligeti Utcai Óvoda
2019.02.19. Nyílt nap Békéscsaba, Kazinczy Utcai Óvoda
2019.03.18. Nyílt nap Békés, Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Isk., Gimnázium és Kollégium
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A programsorozat keretében olyan interaktív gyakorlati feladatokat biztosítottunk a résztvevőknek, amelyben
szituációs feladatokon keresztül kipróbálhatták a szelektív gyűjtést, a hulladékmegelőzést, a háztartási
újrahasználatot és a kreatív újrahasznosítást is. Úgy gondoljuk, hogy az elméleti előadások és a szituatív gyakorlatok
együtt sokkal hatékonyabbak és célravezetőbbek. A környezetvédelem témakörét sikerült olyan formán
megfogalmazni, hogy minden korcsoport számára érthető, érdekes és figyelemfelkeltő legyen. A gyermekek könnyen
befogadják és megértik ezt az egész emberi társadalmunkat érintő fontos témakört és érzékennyé és fogékonnyá
váltak erre. Általuk pedig a felnőttek gondolkodásmódja is formálható.
Palánta adományozások - együttműködések iskolákkal, civil szervezetekkel
Az Esély Pedagógiai Központ 300 db tavaszi palántát biztosított a FETA 2019. évi szemléletformáló programjaihoz és
más civil szervezetnek és együttműködő iskolának történő tovább-adományozás céljából. A FETA 240 db palántát
tovább-adományozott olyan civil szervezeteknek, oktatási intézményeknek (Közös Pont Egyesület; Gál Ferenc
Főiskola Békési Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium; Remonda Szabadidős, Lovas és Sport Egyesület; Zöld 14
Egyesület; Egyensúly AE Egyesület; Jóhely Egyesület), 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. Alapítványunk 60 db palántát maga nevelt fel, amit a 2019-es évi
releváns programjainkon, főzési bemutatókon, helyitermék kóstoltatásainkon az egészséges táplálkozás alapelveit
szem előtt tartva, szemléletformáló módon használt fel.
Alapítványunk az Esély Pedagógiai Központ diákjai és tanárai számára 2019. 06. 13-án egy gyermek- és sportnap
szervezésével és lebonyolításával köszönte meg a segítséget.
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció! 2019.03.23
Immár 8. alkalommal szervezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyarország legtöbb önkéntest
mozgósító akcióját. Idén 2019. március 18-24. között került megszervezésre országszerte, tudatosan a
Fenntarthatósági Témahét köré szerveződve. Alapítványunk örömmel csatlakozott ebben az évben is, önkéntesekkel
karöltve a programhoz. Békésen március 23-án, szombaton két helyszínen is segítettük a környezetünk
megszépítését. Egyik helyszínünk a „vonatos játszótér”. A játszótér környéke és a vízpart került itt megtisztításra,
valamint a játszótér elemeinek újrafestése. Másik helyszín a Békés-Dánfoki üdülő (vendéglő) előtti autóforduló volt.
Itt levélsepréssel, zöld hulladék gyűjtésével tisztítottuk meg a környéket.
Zöld Sziget Játszóház Kitelepülések
Általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak a Fenntartható Térségért Alapítvány Környezetvédelmi Témanapokat
tartott. A témanapok célja az volt, hogy a különböző interaktív, szemléletformáló programokkal felhívja a tanulók
figyelmét a környezetvédelem fontosságára. Az alsós tanulók a rendezvényen a Zöld Sziget Hulladékos
Szemléletformáló Játszóház segítségével játszva tanulhattak a környezetvédelemről és a szelektív hulladékgyűjtésről.
Játékosan ismerkedhettek meg hasznos információkkal. Volt óriás társasjáték, öko-ugróiskola, újra felhasznált
anyagokból készült malom és több más ügyességi játék. Játszóházunk töretlen népszerűségnek örvend, így az év
során folyamatos kitelepülésekkel igyekszünk eleget tenni a feléréseknek. Örülünk, hogy sokan osztják a
véleményünket, miszerint a szemléletformálást már gyermekkorban el kell kezdeni, hogy a következő generációk
számára már természetes legyen a tudatos és fenntartható életmód.
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A programsorozat állomásai és időpontjai:
2019.03.20. Okányi Általános Iskola
2019.04.10. Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola
2019.04.15. Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola
2019.05.21. Geszt
2019.05.24. BNI Békéscsaba
2019.05.26. Békés Megyei Könyvtár
2019.06.01. Murony juniális
2019.06.28. BMKK
2019.07.02. CSAKPONT, Békéscsaba
2019. 07.13 Kondoros – Betyár Napok
2019.08.06. CSAKPONT, Békéscsaba
2019.08.20. Dánfok, Békés
2019.08.25. Jaminai családi nap, Békéscsaba Jamina
2019.09.08. Bioritmus Fesztivál, Békéscsaba Széchenyi liget
2019.09.21. Kamuti Falunap
2019.09.27. Kutatók éjszakája, Gál Ferenc Főiskola
2019.09.28. Jaminai Családi Nap, Békéscsaba Bessenyei utcai Sportpálya
2019.09.29. Békés Piac
2019.10.03. Tótkomlós Könyvtár,
2019.10.05. Natúrpark, Békéscsaba Széchenyi Liget
2019.10.24. Kolbászfesztivál
2019.10.25. Kolbászfesztivál
2019.10.27. Kolbászfesztivál
2019.11.09. Libás Tanya Márton nap
2019.11.14. Napsugár Óvoda, Gyulavári
2019.12.08. Mézes Fesztivál, Gyula Városi Tornacsarnok Gyula
Tour de Tacx virtuális kerékpárverseny, közlekedésbiztonsági oktatatás szervezése és kivitelezése békés megyei
iskolákban - TOP 3.1.1.
2019-ben is valósítottunk meg tantermi kerékpáros oktatást és virtuális kerékpárversenyt, ezúttal három településen
a TOP-3.1.1 projektek keretén belül.
Az elméleti oktatáson az iskolák 345 tanulója vett részt. Balesetmegelőzés, mozgásoktatás, biztonságos közlekedés
témakörben zajlottak a foglalkozások. A programsorozat állomásai és időpontjai: 2019. 04.02-03. -Békésszentandrás,
2019. 04.04. – Csabacsűd, 2019.04.11-12., 04.15. – Kondoros.
Az elméleti oktatással párhuzamosan került megrendezésre a Tour de Tacx program. A Tacx szett egy állványos
fékezett görgőből, egy országúti kerékpárból, projektorból és a hozzátartozó számítógépből és a rajta futó
programból áll. Ennek segítségével egy virtuális kerékpárverseny jelenik meg a vetítővásznon. A több választható
program közül mi a 200 méteres pályát választottuk, ahol győzött az a versenyző, aki a legrövidebb idő alatt tette
meg a versenytávot. Ezen a rendezvényen 4–8. osztályosok vettek részt. A programsorozat állomásai és időpontjai:
2019. 04.02. - Békésszentandrás és Csabacsűd, 2019. 04.03. – Békésszentandrás, 2019.04.08-10. - Kondoros
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Körösladányban kerékpáros élményprogramot szerveztünk 2019.05.30-án, ahol több mint száz helyi lakos szerzett
tudást az új kerékpárosforgalmi létesítményeken való közlekedéshez kacsolódóan (problémás csomópontok
használata, KRESZ, kerékpározás technika.
Öngondoskodás foglalkozássorozat - EFOP 1.5.3.
Öngondoskodás címmel foglalkozássorozatot indítottunk a békési 1.5.3-16-2017-00097 projekt keretében. A
program során bemutatásra kerültek olyan módszerek, amelyek segítenek a résztvevőknek a tervezésben, a váratlan
helyzetekre való felkészülésben. Tapasztalt szakembereket kértünk fel arra, hogy tartsanak előadásokat, amelyek
által megmutathatjuk, hogy az öngondoskodás jelenti a megoldást jövőnk tudatos alakítására, és a váratlan
helyzetekből fakadó kiszolgáltatottság csökkentésére. Aki tervezi a jövőjét, az jobban fel tud készülni a váratlan
helyzetekre, illetve a váratlan helyzetek száma is csökkenni fog. A képzésben való részvétel teljes mértékben
ingyenes volt. A foglalkozássorozat 6 téma köré épül fel. A 6 téma különböző, de végsősoron összekapcsolódó téma
gyakorlati megismerését szolgálja 16 alkalommal.
Témakörök:
- Családi öngondoskodás: a legkisebb közösség, a család szintjén megvalósítható dolgokat kívánjuk bemutatni.
- Öngondoskodás a közösségekben: célja, hogy bemutassa és megismertesse a résztvevőkkel, hogy a
közösségek lehetőséget adnak az egyéni elképzelések megvalósítására is, valamint hogy a közösségeken
keresztül kialakuló személyes emberi kapcsolatok teljesebbé tehetik életünket.
- Elődeink konyhája: célja, hogy megmutassa, hogy a helyben található, könnyen elérhető alapanyagok
használatával hogyan tehetjük színesebbé mindennapi étkezéseinket.
- Öngondoskodás a tanyán: célja, hogy megmutassa, hogy a tanyasi élet napjainkban alternatíva a modern
életvitelre, valamint hogy a termékelőállító és szolgáltató tanya, mint önálló gazdálkodási egység, az
önfenntartás egyik lehetősége.
- Önfenntartó növénytermesztés: célja, hogy bemutassa, hogy az élelmünk egy jelentős részét elő tudjuk
magunk is állítani természet-, környezet- és tájbarát módon. A foglalkozásokon bemutatásra kerülnek azon
szelíd módszerek, melyek segítségével olcsó és vegyszermentes módon termelhetünk.
- Tudatos közlekedés: célja, hogy bemutassa, hogy városunkban a mindennapi kerékpározás az
öngondoskodás egyik formája, nemcsak fizikai állapotunkat javítja, hanem a helyi gazdaságot is erősíti.
Összességében a programsorozatot rendkívül sikeresnek könyveltük el. Örömmel nyugtáztuk, hogy sokan minden
alkalommal eljöttek, amiért egy tanúsítványt kaptak a program zárásakor. A visszajelzések alapján a résztvevők olyan
módszerekkel és technikákkal ismerkedtek meg, amelyek által korszerű tudásra tettek szert az önellátó képesség
kialakításához. Velük együtt mi is sok-sok érdekes információval gazdagodtunk.
Hungarikum kiállítás és játszóház - HUNG-2018 HF/492/2018
2019. április 21-én Tarhoson, a Libás Tanyán; a Szent György napi kulturális rendezvény keretén belül debütált a
Hungarikum kiállítás és játszóház. ,,A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű pályázat kapcsán azt a célt tűztük ki,
hogy a Kultúrpajta nevű közösségi terünket bővítsük egy olyan állandó kiállítással, amely a nemzeti értékeket
(hungarikumokat, kiemelt nemzeti értékeket, megyei-, települési értéktár elemeit) bemutatja és népszerűsíti. Azon
települési és tematikus rendezvényekre, ahova meghívást kapunk, visszük magunkkal és kiállítjuk, illetve a partner
települések közösségi tereibe is kölcsönadjuk egy-egy időszakra, ahol kiállításra kerül, ezáltal biztosítva, hogy -akár
országosan is- a lehető legtöbb emberhez eljusson.
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A kiállítás statikus (15 db molinó) és interaktív elemekből áll össze. A megyei értéktár minden elemét bemutatjuk. Az
elmúlt években szoros együttműködés alakult ki a környező települések értéktár bizottságaival (Békés, Mezőberény,
Békéscsaba, Gyula, Doboz, Battonya, Kondoros), így a települési értéktárak közül ezen települések értéktárait is
bemutatjuk úgy, hogy nem a teljességre törekszünk, hanem arra, hogy az adott település legjellemzőbb értékein
keresztül felkeltsük az érdeklődést a település irányába.
Az interaktív kiállítási elemeket Hungarikum Akadémiának hívjuk, ezzel a látogatók minden korosztályát meg tudjuk
szólítani és be tudjuk vonni. Minden feladat a Hungarikumokról szól: gyerekeknek növény felismerő (melyik
hungarikum?), Keresd a kutyát! – hungarikum teszt, térképes párosító játék, extra méretű kockakirakó, hintalovas
íjászat játék íjjal stb. A felnőtteknek ezek mellett fröccs iskola; Hungarikum a konyhában; Szomjas gazda stb. szolgálja
a hasznos időtöltését.
A kiállítás és a játszóház fogadtatása felülmúlta a várakozásainkat. A felnőttek sokat tudnak a hungarikumainkról, a
gyerekek pedig játékos formában ismerkedhetnek meg velük, ezzel is ápolva, tovább örökítve kultúránkat,
hagyományainkat, értékeinket. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a helyszínen, és szinte folyamatosan
érkeztek/érkeznek a felkérések a kitelepülésekkel kapcsolatban. Örülünk, hogy ilyen sokan érdeklődnek a
hungarikumaink iránt.
Csabai Majális és Ligeti Vásár
Ébresztő, Natúrpark! - Környezettudatos Majális
Május 1-ét a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület rendezvényén töltöttük, aminek a megújult Széchenyi liget adott
otthont. Volt környezettudatos családi vetélkedő, kézműveskedés, helyi termékpiac, Kresz park, ugrálóvár, körhinta,
vattacukor és sok minden más.
Természetesen a FETA is aktívan hozzájárult ahhoz, hogy ezen a napon felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak
kicsik és nagyok. A Zöld Sziget és a Hungarikum játszóházak elemeiből válogattunk a játszósarkunk kialakításához,
ahol kora délelőttől egészen estig szinte folyamatosan játszottak felnőttek és gyerekek egyaránt. Jó érzés látni, tudni,
hogy ebben a rohanó világban alapítványunk hozzá tud járulni a családok kikapcsolódásához, tartalmas
időtöltéséhez.
Közösségek Hete - 2019.05.06-12.
A FETA a Közösségek Hete elnevezésű országos rendezvényen rendszeresen képviselteti magát, a közösségi
kezdeményezést, a társadalmi együttműködést, az aktív közösségi szerepvállalást népszerűsíti.
Az idei évben két megmozdulásunk kapcsolódott ehhez a héthez. Május 09-én Közösségi napot tartottunk a Zöld14
Egyesülettel karöltve a békéscsabai Vackor kertben. A program ingyenes és bárki számára elérhető volt. 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. Ennek
szellemében ezt a napot is be tudtuk kapcsolni az öngondoskodás foglalkozássorozatunkba. A békési Tündérkert
Baráti Kör azoknak az embereknek szeretne segíteni, akik szeretnék, hogy őshonos és tájjellegű gyümölcsöseik
legyenek. Sajnos mindent újra kell kezdeni, mert elveszett az a tudás, amely lehetővé tenné a kertek optimális
gondozását, lassan feledésbe merül, hogy kevesebb vegyszerrel egészségesebb gyümölcsök termeszthetők. Az
emberek elfelejtették az ültetés, gondozás, metszés módjait. Mindezekhez rengeteg kitartás és szorgalom is
szükségeltetik, mert bizony a kertművelés munkával jár. Alapítványunkkal szeretnék segíteni fiatalokat megnyerni az
ügynek, hogy tovább fejlődhessen a kertmozgalom.
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Sporthétfők
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Sporthétfők rendszeres résztvevője az
alapítvány sportprogramjával. Az 2019.07.17. és 08.26. között az események napjain a Tour de Tacx virtuális
kerékpárokat vittük magunkkal és egy kerékpárversenyben vehetett részt minden jelenlévő, vagy csak időméréssel
együtt tekerhetett a virtuális velodromban.
Madárbarát Kert programok
Tesco és az Effekteam meghirdetett „Ön választ, mi segítünk!” c. pályázat 3 helyezettjeként madárbarát programokat
szerveztünk 4 helyszínen. A nyereményt a lakossági szavazatok alapján ítélték oda a Tesco-ban elhelyezett szavazó
ládákban összeszámolt szavazatok alapján.
A program során, négy helyszínen készítettünk madárkalácsot (madáreleséget, minden formában) illetve beszéltünk
a gyerekeknek a madarak téli etetéséről. Kiemelten figyeltünk arra, hogy milyen alapanyagok szükségesek a madarak
etetéséhez, hogy véletlenül se ártsunk jószándékunkkal. A helyszíneken elkészített madáreleségeket természetesen
az intézmények kertjében el is helyeztük, de jutott a jelenlévőknek hazavinni is eleség.
Emellett a pályázat finanszírozásával beszereztünk madáretetőket, odúkat, a térségben fellelhető madarakról szóló
molinókat, melyeket kihelyeztünk intézményekbe.
A program helyszínei:
2019.11.11. Natúrpark Békéscsaba
2019.11.19. Békés GFF. Békés
2019.11.20. Szigligeti Óvoda, Békéscsaba
2019.11.21. Kazinczy Óvoda, Békéscsaba
Szünidei sport napközis tábor Kamuton
A Kamuti Általános Iskola és Óvodában 2019.07.22-től-2019.07.26-ig a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben –kedvezményezett térségek (Településeinkért)” című pályázat keretében szünidei sport napközis tábort
szerveztünk.
A tábori program az idén sem a szünidei gyermekmegőrzésre korlátozódott, hanem az előző év tapasztalataiból
kiindulva, egy még színesebb tábori programmal készült az alapítvány. A tábor célja bevonva a gyermekeket az aktív
mozgásba illetve a sportágak megismertetése és kipróbálása által megkönnyíteni a sportválasztást azon
gyermekeknek, akik még nem sportolnak rendszeresen. Fontos a fair–play szabályok megismertetése a játék és
versenyszabályok betartása és az ellenfél tisztelete a veszíteni tudás elfogadtatása.
A táborban 13 felső tagozatos gyermek vett részt. A naponta kettő sportági foglalkozást egy tapasztalt edzők,
szakemberek bevonásával oldottuk meg. A mozgásprogramokon kívül szerepet kaptak még a „retro„ játékok, mint:
Adj király katonát! , süket postás, kidobózás, számháború stb. Az idei tábori programban kiemelt figyelmet
fordítottunk a kulturális értékeink bemutatását felvonultató játékok használatára. A hungarikumokat bemutató
játszóház nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek körében. A táborban egy komplex szelektív
hulladékgyűjtéssel foglalkozó játszóház is bemutatkozott.
A tábor utolsó napján a résztvevők a Mezőberényi Kálmán fürdőben vehettek részt egy strandnapon ahol szintén a
sporté volt a főszerep. Úszóversenyt rendeztünk és kialakult egy erős vízilabda csapat is.
Kiegészítő tevékenységek a tábor alatt: reggeli bemelegítő torna zenére, sor és váltó versenyek, gyerekjóga,
gerinctorna, köredzés, filmvetítés, sportkvíz, vetélkedő, ördögbot kipróbálása, közös zenélés.
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A táborban mindenki jól szórakozott és kellemesen elfáradtak a gyerekek, sok - a sport világából szerzett- hasznos és
új ismerettel gazdagodva tértek haza. A gyermekek beszámolója szerint számos csapatjátékot a tábort követően is
játszani fognak és tovább adják a kortársaiknak is.
Iskolai szemléletformáló program
A Békés csapadékvíz elvezetés kialakítása - TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002 projekt keretén belül a FETA interaktív
előadásokkal népszerűsítette a fiatalok körében a vízgazdálkodás fontosságát. Az előadás témája számos műszaki
megoldást hivatott bemutatni, amelyekkel hatékonyan lehet a csapadékvizet helyben tartani, illetve elvezetni.
Békés város 4 iskolája adott otthont az öt alkalommal megrendezett iskolai szemléletformáló tantermi
foglalkozásoknak. A foglalkozások 45 percesek voltak és 331 gyerekhez jutott el az előadás és a hozzá kapcsolódó
interaktív kísérlet anyaga. Az előadás vetített előadással kezdődött, mely a vízgazdálkodásról és a vízről szólt, ezután
következett a kísérleti szakasz, amelyben makettek segítségével szemléltettük az esővíz lefolyását, elszivárogtatás
fontosságát, illetve a felhasználás sokszínűségét. A gyerekek aktívan vettek részt az előadásban és szívesen
kapcsolódtak bele a kísérletekbe.
A program helyszínei:
2019.12.09. Dr Hepp Ferenc Általános Iskola
2019.12.10. Gál Ferenc Főiskola
2019.12.11. Reményhír Szakközép és Általános Iskola
2019.12.12. Szegedi Kis István Református Iskola
2019.12.13. Szegedi Kis István Református Iskola

Köszönet állandó önkénteseinknek, akikkel évek óta önkéntes szerződésünk van, együttműködő partnereinknek és
támogatóinknak, mert nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani programjainkat!

Tarhos, 2020. január 5.

Gyebnár Péter
elnök
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