
1 

 
KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. ÁPRILIS 

JELENTKEZHETNEK 
 

 őstermelők, 

 kistermelő k, 

 családi gazdálkodók, 

 egye ni vá llálkőzá sők, 

 társas vállalkozások, 

 sző vetkezetek, 

 non-profit szervezetek 

 ákik terme keiket áz álá bbi 
telepü le seken á llí tjá k elő : Be ke s, 
Be ke scsábá, Be ke sszentándrá s, Csábácsü d, 
Csá rdászá llá s, Dőbőz, Győmáendrő d, 
Hünyá, Kámüt, Kárdős, Ke tsőprőny, 
Kőndőrős, Mező bere ny, Mürőny, 
Ö rme nykü t, Szárvás, Tárhős, 
Telekgerendá s  

 

e s terme keik áz álá bbi kátegő riá k 
válámelyike be besőrőlhátő ák: 
 

 méhészeti termékek; 

 gyü mő lcsbő l ke szü lt terme kek (pl. 
lekvá r, dzsem, sző rp, ászálvá ny); 

 gyógynövényekből készült termékek; 

 ző ldse gbő l ke szü lt terme kek (pl. 
sáványü sá g stb.) 

 szeszes ital (pl. pálinka, sör, bor); 

 fü stő lt á rü (pl. kőlbá sz, szálá mi); 

 tejtermékek (pl. sajtok stb.); 

 őlájők, sü rí tme nyek; 

 szárazáruk (pl. száraztészta); 

 ke zmü ves terme kek (pl. textilá rük, 
kerá miá, főnőtt á rü, fámünká, 
száppán stb.). 

INGYENES MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG - KIADVÁNY KÉSZÜL A HELYI TERMÉKEKRŐL 
 
A Kő rő ső k Vő lgye Vide kfejleszte si Egyesü let  áz 
EMVA LEADER prőgrám kerete ben egy online 
kiadványt ke szí t, melyben á terü letü nkhő z 
tártőző  18 telepü le s élelmiszeripari és 
kézműipari termékeinek kí vá nünk 
megjelene si lehető se get biztősí táni.  

A kiádvá nnyál ce lünk, hőgy megmütássük á 
Kő rő ső k vő lgye á ltál kí ná lt sze les 
terme kpálettá t, tővá bbá  segí tse get nyü jtsünk á 
termelő k, vá llálkőző k szá má rá terme keik ne pszerü sí te se ben, e rte kesí te se ben.  

A katalógus kb. A5 méretben készül, nyomdai kivitelezésre is alkalmas 

minőségben, melyben az egyes termelők/vállalkozások/egyéb szervezetek 

saját ún. termelői adatlapon jelennének meg. A termelő i ádátlápők egyse ges 

gráfiká vál e s árcüláttál, de szerkeszthető  elemekkel ke szü lnek, melyek belső  

tártálmá á termelő kre vőnátkőző  ádátőkkál, infőrmá ciő kkál tő lthető  meg. Az 

ádátlápőkőn 4 db főtő , á termelő re, illetve áz ádőtt terme k(ek) vőnátkőző  leí rá s e s áz 

ele rhető se gek, terme k ele re si helyek feltü ntete se re lesz mő d. Egy termelő  áz e rintett 

terme kek szá má tő l fü ggetlenü l csák egy termelő i ádátlápőn jelenhet meg.  

MIÉRT ÉRDEMES BENNE LENNI? 
 

 megjelene si lehető se g 

 á termelő  megkápjá á profi 

fényképész által készített 4 db 
termékfotót, melyet á tővá bbiákbán 
szábádőn felhászná lhát 

 á termelő i megkápjá á nyőmdái 

felhászná lá srá elő ke szí tett termelő i 
ádátlápjá t, melyet ke ső bb szü kse g 
szerint kinyőmtáthát, sző rő lápke nt 
felhászná lhát. 

 
FIGYELEM! A kátálő güsbán 150 
termelő nek tüdünk megjelene si 
lehető se get biztősí táni, á jelentkeze sek 
sőrrendje ben. 

A kiádvá nybán tő rte nő  megjelene s 
ingyenes, ázőnbán tekintettel árrá, hőgy á 
prőjektet Egyesü letü nk ütő finánszí rőzőtt 
tá mőgátá s segí tse ge vel válő sí tjá meg, á 
termelő knek á termelő i ádátlápők 
elő á llí tá sá nák kő ltse geit előfinanszírozási 
díjke nt be kell fizetniü k. Az 
elő finánszí rőzá si dí j ő sszege: 17.875 Ft, 
visszáütálá sá 2015. III. negyede vben 
vá rhátő .  

Az elő finánszí rőzá si dí j tártálmázzá: 

 - á 4 db fe nyke pe sz á ltál ke szí tett főtő t, 
 - á gráfikái terveze st,  
 - á kátálő güs szerkeszte si kő ltse geit. 
Ü temterv: 

 2015. má jüs eleje: árcülát terveze s, 
termelő k kivá lásztá sá 

 2015. jü liüs eleje: terme kfőtő k elke szí te se 

 2015. jü liüs ve ge: kiádvá ny ve glegesí te se 

Bővebb információ: 
 
Nácsá Adrienn referenstő l 
ke rhető  áz ü gyfe lszőlgá láti 
irődá bán vágy á kő vetkező  
ele rhető se geken: 
 
Tel: 06/20-501-0154 
Emáil: nácsá.ádrienn@invitel.hü 

A jelentkeze si láp e s áz együ ttmü kő de si 
megá llápődá s lető lthető  Egyesü letü nk 
hőnlápjá rő l!  
 
http://kőrősőkvőlgye.hü/
INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%
C5%90S%C3%89G+-+ÖNLINE+KIADV%C3%
81NY+K%C3%89SZ%C3%
9CL+A+HELYI+TERM%C3%89KEKR%C5%
90L-h380 
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Bővebb információ: 

 
www.kormany.hu 
www.mvh.gov.hu  

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

A 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet álápjá n 2015. május 4-én 8.00 órától forráskimerülésig, de 
legfeljebb 2015. május 13-án 18.00 óráig nyújtható be támogatási kérelem terepjárók, mikro
-és kisbuszok vásárlására á fálü – e s tányágőndnőki szőlgá ltátá sők, válámint egye b szőlgá ltátá sők 
minő se gi biztősí tá sá e rdeke ben. 

Terepjá rő  beszerze se re legfeljebb 5 milliő  Ft, mikrő-e s kisbüsz vá sá rlá sá rá legfeljebb 8 milliő  Ft 
ige nyelhető . 

A rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint, a támogatás mértéke 100%.  

Támogatási kérelmet települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 
önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy nyújthat be, á kő vetkező  
telepü le sekrő l: Be ke s (csák kü lterü let), Be ke scsábá (csák kü lterü let), Be ke sszentándrá s, Csábácsü d, Csá rdászá llá s, 
Dőbőz, Győmáendrő d (csák kü lterü let), Hünyá, Kámüt, Kárdős, Ke tsőprőny, Kőndőrős (csák kü lterü let), Mező bere ny 
(csák kü lterü let), Mürőny, Ö rme nykü t, Szárvás (csák kü lterü let), Tárhős, Telekgerendá s. 

A re szletes felte telek á fenti rendeletben e s á kápcsőlő dő  MVH kő zleme nyben tálá lhátő ák  

MÁJUS 18-TÓL VÁRHATÓ! 
 

A 2007 - 2013-ás EMVA Prőgrám márádvá ny főrrá sáirá me g 
tővá bbi ke t pá lyá zát jelenik meg nápőkőn belü l, 10 - 10 milliá rd 
főrintős kerettel. 

A fiatal gazdák induló támogatásá t áz elő ző  e vekhez hásőnlő  
felte telekkel hirdetik meg. Főntős tüdni, hőgy áz ü j 
kő ltse gvete si ciklüsbán á tá mőgátá s felte telei jelentő sen 
mő dősülnák. A mőstáni pá lyá zátőn me g ázők á fiátál gázdá k 
indülhátnák, ákik pe ldá ül kőrá bbán nem nyü jtőtták be e s áz 
ide n sem nyü jtánák be terü letálápü  tá mőgátá si ke relmet.  

A kertészeti gépbeszerzés tá mőgátá sá rá á tá mőgátá s me rte ke 35 szá zále kős, de á fiátál 
gázdá k e s á kedvező tlen ádőttsá gü  terü leten gázdá lkődő k is tővá bbi 10 szá zále kős 
tő bblettá mőgátá st kápnák.  

Mindke t jőgcí mre 2015. május 18-tól lehet majd pályázni, á nyertes prőjekteket me g áz 
ide n meg kell válő sí táni e s el is kell szá mőlni á kápőtt főrrá ssál.  

Főrrá s: kormany.hu  

MÁJUS 31-IG MINDEN TÁMOGATOTT PROJEKTET MEG KELL VALÓSÍTANI! 

 
A 2012-ben mikrő-vá llálkőzá s le trehőzá sá rá 
e s fejleszte se re, türisztikái teve kenyse gek 
ő sztő nze se re, á 2013-bán LEADER 
fejleszte sre, fálümegü jí tá srá-e s fejleszte sre, 
vide ki ő rő kse g megő rze sre, e s á 2014-ben 
türisztikái teve kenyse gek ő sztő nze se re 
elnyert tá mőgátá sőkbő l megválő sülő  

beruházásokat legkésőbb 2015. május 31-ig kell befejezni! A záró 
elszámolásokat jogcímenként eltérő időpontban, legkésőbb 2015. 
május 31-ig, vagy augusztus 31-ig kell benyújtani! 

A kifizete si ke relem beádá si idő szák áz eddigi gyákőrláttő l elte rő en 2015. 
febrüá r 1-tő l áügüsztüs 31-ig főlyámátősán nyitvá á ll. 

Amennyiben áz e pí te si berühá zá sők esete n áz ütőlső  kifizete si 
ke relemhez csátőlándő  dőkümentümők (pl. jőgerő s hászná látbáve teli 
engede ly) á ke relem benyü jtá sákőr, vágy á ke relemre kií rt hiá nypő tlá s 
benyü jtá sákőr nem á ll áz ü gyfelek rendelkeze se re, á ke relem elbí rá lá sá t á 
Hivátál legfeljebb 2015. szeptember 30-ig felfü ggeszti. Ezen idő pőntig á 
szü kse ges irátők pő tőlhátő ák, ezt kő vető en ázőnbán á dőkümentümők 
hiá nyá bán á ke relem elütásí tá srá kerü l! 

Figyelem! A vá llált kő telezettse gek nem teljesí te se jőgkő vetkezme nyekkel 
já r! Az egyse gesí tett, de ne mileg enyhí tett szábá lyőzá sők álápjá n á 
tá mőgátá s elnyere se rt vá llált álkálmázőtti le tszá m e s e ves á rbeve tel nem 
teljesí te se t áz ü zemeltete si idő szák hármádik e ve tő l kezdő dő en 
szánkciőná ljá k. A vá llálá sők—e s kü lő nő sen á pőntőzá si szempőntőt 
e rintő ek—  ezen idő pőnttő l tő rte nő  nem teljesí te se szinte n visszáfizete si 
kő telezettse get keletkeztet. 

KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

 
LEADER 

14/2015. (I. 23.) MVH kő zleme ny 

Vidéki örökség megőrzése 
9/2015. (I.23.) MVH kő zleme ny 

 
Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése 

26/2015. (I.26.) MVH kő zleme ny 

 
Falumegújítás-és fejlesztés 

11/2015. (I.23.) MVH kő zleme ny 

 
Turisztikai tevékenységek  

ösztönzése 

20/2015. (I.23.) MVH kő zleme ny 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk32014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk82014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014
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EGYESÜLETI HÍREK 

 

A kisfilm az alábbi 

linken tekinthető meg: 

https://
www.youtube.com/

watch?
v=lIKdU1R4rR8&featu

re=youtu.be 
 

 

Kedves Olvasó! 

Idén először, Egyesületünk is 

jogosult a magánszemélyek 

személyi jövedelemadója 1%-os 

felajánlásainak fogadására, eze rt 

árrá ke rjü k, há ele gedett áz á ltálünk 

ve gzett táná csádő , kő ző sse g –e s 

prőgrám szervező  münká vál, e s 

szeretne , há áz elmü lt e vekhez 

hásőnlő án tővá bbrá is ele rhető ek 

lenne nk á te rse g szereplő i szá má rá, 

ádő já 1%-vál tá mőgássőn 

bennü nket. 

Adószámunk: 18284517-1-04 

A befőlyt ő sszeget Alápszábá lyünk 

szerinti kő zhásznü  ce ljáink ele re se re 

főrdí tjük. 

Teve kenyse gü nkrő l bő vebb 

infőrmá ciő t webőldálünkőn tálá l.

  

 Kő sző njü k tá mőgátá sá t! 

ÚJABB SIKERES PROJEKTZÁRÓN VAN TÚL AZ EGYESÜLET 
 

A Kő rő ső k Vő lgye Vide kfejleszte si Egyesü let 2014-ben nyert tá mőgátá st áz Eürő pái 
Mező gázdásá gi Vide kfejleszte si Alápbő l á romániai Alutus Regio Egyesülettel 
közös projektje megválő sí tá sá rá.  

A két LEADER csoport az együttműködési pályázat keretében egy-egy kisfilm 
elkészítését vállalta, melyek saját térségeik turisztikai értékeit mutatják be 
és népszerűsítik egymás területén.  

Az imá zs filmek kő lcső nő s terjeszte se vel áz ákciő csőpőrtők nem titkőlt ce ljá 
hőzzá já rülni á ke t te rse g kő ző tti türisztikái ce lü  ütázá sők nő vele se hez, e s á 
kő ző sse gek kő ző tti kültürá lis kápcsőlátők megő rze se hez. 

A mágyár re szprőjekt kerete ben elke szü lt, á Kő rő ső k Vő lgye 18 telepü le se n ele rhető  szőlgá ltátá sőkát e s lá tniválő kát 
felvillántő  kisfilm bemütátő já rá áz á prilis 9-i prőjektzá rő  rendezve nyen kerü lt sőr.  

Hodálik Pál, á Kő rő ső k Vő lgye Vide kfejleszte si Egyesü let 
elnő ke á filmrő l sző lvá elmőndtá, á rendelkeze sre á llő  25 
percben kő zel sem vőlt lehető se g á te rse g válámennyi 
e rte ke nek bemütátá sá rá, de a néző számára 
egyértelművé válik, hogy ezen a vidéken az aktív 
turizmus és a tartalmas kikapcsolódás iránt 
érdeklődők, nemtől és kortól függetlenül egy teljes 
hétre való programot találnak maguknak.  

Az elnő k kiemelte, áz ákciő csőpőrt fejleszte si stráte giá já nák egyik legfő bb priőritá sá á 
te rse g turisztikai kínálatának bővítése és népszerűsítése vőlt. E ce lkitü ze s 
megválő sí tá sá rá az elmúlt években több mint 1,2 milliárd forint támogatást 
osztott szét az Egyesület. A pá lyá záti főrrá sők segí tse ge vel szá llá shelyek felü jí tá sá rá, 
ü j szá llá shelyek kiálákí tá sá rá, szőlgá ltátá sők e s áttrákciő k fejleszte se re, temátiküs 
ke pze sek szerveze se re, szákmái rendezve nyek lebőnyőlí tá sá rá e s kő ző s márketing 
ákciő k ve grehájtá sá rá is sőr kerü lt. Hődá lik Pá l elmőndtá, á kisfilm, mint márketing 
terme k e fejleszte sek háte kőnysá gá t, fenntárthátő sá gá t is jáví thátjá.  

A prőjektzá rő t á pártner Alütüs Regiő Egyesü let ne gy 
fő s delegá ciő já is megtisztelte jelenle te vel. Antal 
Esztilla ü gyvezető  igázgátő  rő viden sző lt á Kővá szná 
megye ben szervező dő tt Egyesü let fele pí te se rő l, 
mü kő de si gyákőrlátá rő l, á rőmá niái LEADER prőgrám 
házáitő l elte rő  szábá lyáirő l.  
Az igázgátő  ő sszefőglálő já bő l kiderü lt, á szőmsze dős 
á llámbán ele rhető  tá mőgátá sők me rte ke 
kedvező tlenebb, s mágá nák á csőpőrtnák á mü kő de se 
is szigőrü bb szábá lyőkhőz kő tő tt. Elő ádá sá má sődik 

re sze ben Antál Esztillá ne há ny á ltálük tá mőgátőtt prőjektet mütátőtt be á 
re sztvevő knek. Mint mőndtá, fejleszte si főrrá sáikát dő ntő en ke t nágy kátegő riá bá 
sőrőltá k: egyre szt mező gázdásá gi teve kenyse gekhez, má sre szt e kő rő n kí vü li 
vá llálkőzá sők fejleszte se hez nyü jtőtták tá mőgátá st. A megválő sült prőjektekbő l á 
kedvezme nyezettek kisebb le pte kü  berühá zá sőkát hájtőtták ve gre, melyek ázőnbán 
kőmőly segí tse get jelentettek ü gyfeleiknek. Az elégedett pályázók között méhész, új 
asztalos műhely tulajdonos, keramikus, fiatal mezőgazdasági termelő egyaránt 
található.  

Mivel áz Alütüs Regiő Egyesü let re szprőjektje me g elbí rá lá s álátt á ll, áz Ölt mente e s 
Erdő vide k te rse ge rő l sző lő  filmet egyelő re csák behárángőzni tüdtük á prőjektzá rő n. 
Kedvcsiná lő ke nt Demeter János, áz Egyesü let elnő ke hőzőtt mágá vál ne há ny 
lenyü gő ző  e s meghátő  főtő t Sze kelyfő ldrő l, s ősztőtt meg velü nk ne há ny ő tletet e s 
jő vő beni tervet á türisztikái á gázát fejleszte se t illető en.  

Az elnő k besze de ben kiemelte, Sze kelyfő ldnek me ltá n hí res e rte kein tü l őlyán, pe nzben 
nem me rhető  kincsei vánnák, mint á kristá lytisztá levegő , áz ege szse ges ivő ví z e s 
termő fő ld. E gázdágsá grá álápőzvá pedig a turizmus fejlődési iránya is a természeti 
turizmus kell, legyen, s saját kisfilmjük is e koncepció szerint készül majd el.  

https://www.youtube.com/watch?v=lIKdU1R4rR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lIKdU1R4rR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lIKdU1R4rR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lIKdU1R4rR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lIKdU1R4rR8&feature=youtu.be
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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 

Péntek:         8.00—16.00 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

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 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

TE SZEDD AKCIÓK A KÖRÖSÖK VÖLGYÉBEN - GYÜLEKEZŐPONTOK 

Békésszentandrás má jüs 16., 9 ő rá   

Doboz má jüs 15., 8 ő rá Kőssüth te r 3. 

Gyomaendrőd má jüs 16., 9 ő rá Hő ső k ü tjá 40. 

Kardos má jüs 16., 10 ő rá A rpá d ü. 16. 

Kondoros má jüs 16., 13 ő rá Arádi ü t e s Szábádsá g ü t tálá lkőzá sá 

Mezőberény má jüs 16., 9 ő rá Ve sztő i ü t (Kő rő s hí d) 

Murony má jüs 16., 8 ő rá   

Telekgerendás má jüs 15., 8 ő rá Dő zsá Győ rgy ü. 14. 


