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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. AUGUSZTUS 

JÓ GYAKORLATOK FRANCIAORSZÁGBÓL 

 
Az elmúlt hetekben kapcsolatfelvételre került 
sor a franciaországi Correze Ventadour 
Akciócsoporttal (Közép-Frao., Tulle régió-
központtal), abból a célból, hogy az Akciócso-
port tagjai mellett a Körösök völgye helyi 
termék előállításban érdekelt szerepelői 
tanulmányút keretében megismerhes-
sék  egy, a helyi termékek helyi szintű értéke-
sítése és a fenntartható turizmus területén 
érdekelt és már eredményekkel rendelkező 
LEADER csoport, illetve LEADER terület jó 
gyakorlatait, tapasztalatait, az alábbi témák-
ban:  

 Mezőgazdasági Kamara: a tanyasi turizmus szekciója által támoga-
tott akciók (“Legyen szívesen látott vendégünk a tanyán és a térség 
termelőinek piacán”) és csatolt fejlesztések; 

 Általános Tanács: a kollektívák élelmezését ellátó láncolat lerövidí-
tésének elősegítése;  

 Tulle és Vidéke Befogadó Pólus: új lakosok és gazdasági tevékenysé-
gek letelepedésének támogatása; 

 FRCIVAM: tanácsadás, földművelők oktatása és képzése, tevékeny-
ségük nyomon követése; 

 OTI és helyi kapcsolatai: 1. számú szereplő a helyi termékek turiz-
mushoz történő becsatolásában (Tanyalátogatási programok…); 

 A Nave-I Mezőgazdasági Szakiskola és a Cornil-I CFPPA: mezőgazda-
sági képzés; 

 Hálózatban tevékenykedő mezőgazdasági termelők : « Legyen szíve-
sen látott vendégünk, Paraszt kosár »... ; 

 Szövetségbe tömörült mezőgazdasági termelők : termelői és fogyasz-
tói kapcsolat kialakítása (Doustre-i gazdaságok); 

 Fonfreyde –L’Arédienne KFT : sertéshús feldolgozása és forgalmazá-
sa,  

 Helyi termelőkkel közvetlen módon dolgozó éttermek; 

Termékszövetségek (kacsa, juhtej....) . 

Kérjük a térség helyi termék előállítóit, amennyiben érdeklődnek 
a lehetőség iránt, a fenti listából leginkább preferált témák meg-
jelölésével jelezzék azt a korosokvolgye@invitel.hu email címen, 
2013. augusztus 30-ig, hogy tudjuk, érdemes-e tanulmányutat 
szervezni a partner csoporthoz! 

LEZÁRTÁK A LEADER PÁLYÁ-
ZAT BENYÚJTÁSI IDŐSZAKOT 
 

A Darányi Ignác Terv EMVA 
társfinanszírozású intézkedé-
seinek Irányító Hatósága a 
166. és 167. számú közlemé-
nyeiben foglaltak alapján, 
forráskimerülésre tekintettel 
a Körösök Völgye Vidékfej-
lesztési Közhasznú Egyesület 
illetékességi területén 2013. 
július 25-én 20:00 időponttól 
a LEADER pályázatok benyúj-
tását felfüggesztette.  

Fentiekre tekintettel, a be-
nyújtási időszak esetleges 
újranyitásáig a Körösök Völ-
gye Vidékfejlesztési Közhasz-
nú Egyesület Helyi Bíráló 
Bizottsága nem ülésezik. 

Az időközben beérkezett 
projekt adatlapok elbírálá-
sáról külön levélben érte-
sítjük ügyfeleinket. 

A már benyújtott pályázatok 
projektgazdáinak az Egyesü-
let munkaszervezete kipos-
tázta az adategyeztetéshez 
szükséges nyilatkozattétel-
re felszólító leveleket, me-
lyekre az ügyfeleknek a 
pályázat benyújtáshoz ha-
sonlóan az ügyfélkapun 
keresztül elérhető elektro-
nikus felületen kell reagál-
niuk.   

mailto:korosokvolgye@invitel.hu
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ÚTON A ZERGE EGYESÜLETTEL 

 

Az útvonalakhoz  

kapcsolódóan a helyi 

természeti és épített  

értékekről és az elér-

hető turisztikai  

szolgáltatásokról  

értékleltár készül. 

A HOLT KÖRÖST IS FELTÉRKÉPEZTE A ZERGE EGYESÜLET 
 
A Zerge Ifjúsági Túrasport Egyesület 
több mint 24 millió Ft támogatást 
nyert a LEADER - Térségen belüli 
szakmai együttműködés jogcím ke-
retében megvalósuló, "Gátak nélkül a 
Körösök Völgyében" c. projektjére. 

Az 51 helyi szereplő partnerségére 
épülő együttműködés célja, hogy az itt 
élőknek és az ide látogatóknak egyaránt új lehetőségeket mutasson a 
vízi turizmus fejlesztésére, új képzési módszerek révén segítse a térség 
aktív turizmusának népszerűsítését. 

A projekt keretében számos tréningre és rendezvényre sor kerül, de 
színes kiadványok, szakácskönyv és promóciós termék is készül a közös 
munka nyomán. 

2013. július 20-án, a történelmi Magyarország földrajzi középpont-
jánál negyedik alkalommal szálltak kenuba az Egyesület tagjai, 
partnerei és a vízi sportok kedvelői. A túrának a Szarvas és  
Békésszentandrás közötti Holt Körös Holtág mentén fekvő természeti 
és épített értékek bemutatása mellett az útvonalhoz kapcsolódó érték-
leltár és egy GPS alkalmazáshoz készülő nyomvonal pontjainak felvétele 
is célja volt. 

A rendezvényt a hagyományoknak megfele-
lően Sós Imre, a pályázó szervezet elnöke 
nyitotta meg, a közel 120 fős csapatot pedig 
Hodálik Pál, a Körösök Völgye Vidékfej-
lesztési Közhasznú Egyesület Elnöke, 
Szarvas Város alpolgármestere is köszön-
tötte. 
Az esemény házigazdája, egyben a túra veze-
tője Hüttner Csaba, kenu világbajnokunk 
volt, aki a dedikálások és rajongói kérdések 
közepette a híres Békési kolbász kóstoltatá-
sára is fordított időt. 

Az ország több pontjáról érkezett résztvevők 
különleges természeti környezetben evez-
hettek, hiszen a Szarvasi Arborétum és a Körös-Maros Nemzeti Park 
több pontját is érintették, számos egyéb ritkaság mellett Mocsári  
Ciprusokat és Teknősöket is láthattak. 

 

A túra békésszentandrási végpontján a csapat Kolonics György emlékművét is felkereste, Sós Imre 
koszorút helyezett el a tragikus hirtelenséggel elhunyt sportoló tiszteletére. 

Az Egyesület 2013. május—augusztus hónapokban négy túra keretében a Doboz—Békés,  
Békés—Mezőberény, Szarvas—Békésszentandrás és Csárdaszállás—Gyomaendrőd közötti vízi 
túraútvonalak feltérképezését végezte el. 
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TAGJAINK SZERVEZIK 

 

 

 

A túlélőversenyre a 

jelentkezéseket  

2013. szeptember 8-ig 

fogadják , a 

+36302059470-es 

telefonszámon. 

KEREKESSZÉKES PÁRBAJTŐR—TAGTOBORZÓ FELHÍVÁS! 
 
A Karácsonyi Lajos Békéscsabai Vívó Egyesület  
szeretettel várja leendő, megalakuló csapatába  
mindazok jelentkezését, akik szívesen kipróbálnák a 
sportágat, és időnként eljárnának edzésekre is! 

Bővebb információ: Galli Zsolt vívó edző  
(+36204440002; gallizs@freemail.hu) 

Jelentkezés: Molnár Mária  

(+36302464927; marcsella007@gmail.com) 

A Zerge Ifjúsági  
Túrasport Közhasznú 
Egyesület legfőbb céljai 
között nem csupán a kör-
nyezetvédelem, az egészsé-
ges életmódra való neve-
lés, a sport, és különösen 
a vízi sportok népszerűsí-
tése, de a Körösök  
térsége idegenforgalmi 
értékeinek népszerűsítése, 
és a „vizek határtalan 
fontosságára” történő 
f igyelemfelh ívás  i s  
szerepel. 

Évről-évre megrendezett 
vízi programjaik mind-
ezek mellett a közösség-
építésre és egy kellemes 
családi kikapcsolódásra is 
remek alkalmat biztosíta-
nak! 
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ÜGYFÉLFOGADÁS: 

Hétfő:        8.00—16.00 

Kedd:        8.00—16.00 

Szerda:        8.00—16.00 

Csütörtök:        8.00—18.00 

     (16 órától előzetes 

      Időpont egyeztetés alapján) 

Péntek:         8.00—16.00 

LEGFRISSEBB 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

PROGRAMAJÁNLÓ 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Székhely: 5600  Békéscsaba, 

Mednyánszky u. 2. I/10. 

Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 
142. 

Tel./Fax: 66/430-355 

Mobil: 20/501-0143 

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 

Web: www.korosokvolgye.hu 

XVI. SZARVASI SZILVANAPOK 
2013. SZEPTEMBER 13-15. 
 
Szeptember derekán, mikor a hamvaskék szilva zuhogni 
kezd a fákról, a szarvasi családoknál újra él az ősi hagyo-
mány. Előkerülnek a rézüstök, s a kora őszi alkonyatban a 
pöfögő lekvár illata járja át a környéket. 

Készül a hamisítatlan szarvasi lekvár, amelynek talán leg-
főbb jellemzője, hogy sűrű, no és természetesen nagyon 
ízletes. 

A szervezők rengeteg gasztronómiai és szórakoztató prog-
rammal várják az érdeklődőket! 

Bővebb info: www.szilvanap.hu 

MADZAGFALFI NAPOK 
2013. SZEPTEMBER 7-8. 
 
Röviden a Madzagfalvi Napokat így is jellemezhetjük: sport, 
kultúra, hagyományápolás, elszármazottak találkozója, szó-
rakozás és két napos mulatság.  

Békés városa nem csak a jól megszokott kulturális és sport-
programokkal készül a látogatók vendégül látására, a ren-
dezvény keretein belül kerül sor a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat „Közösségfejlesztés a vidékfejlesztésért” c. 
szakmai konferenciájára is, 2013. szeptember 6-án. 

Bővebb info: www.bekesikultura.hu 

III. NEMZETKÖZI KUKORICA NAP 
2013. SZEPTEMBER 21. 
 
A Csabacsűd, Petőfi utcai sportpályán megrendezésre kerü-
lő  programra már jelentkezhetnek a kézműves mestersé-
gek művelői és a főző vagy betakarítási versenyen magukat 
megméretni tervező csapatok. 

A hagyományoknak megfelelően, a résztvevők szórakozta-
tását a helyi kulturális csoportok előadásai biztosítják. 

Bővebb info: www.kukoricanap.hu 
 


