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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2016. ÁPRILIS 

Kedves Olvasó! 

Egyesü letü nk tová bbrá is 
jogosült á mágá nszeme lyek 
szeme lyi jo vedelemádo já  
1%-os felájá nlá sáinák 
fogádá sá rá, eze rt árrá 
ke rjü k, há ele gedett áz 
á ltálünk ve gzett táná csádo , 
ko zo sse g –e s prográm 
szervezo  münká vál, e s 
szeretne , há áz elmü lt 
e vekhez hásonlo án tová bbrá 
is ele rheto ek lenne nk á 
te rse g szereplo i szá má rá, 
ádo já 1%-vál tá mogásson 
bennü nket. 

Adószámunk: 18284517-1-04 

A befolyt o sszeget 
Alápszábá lyünk szerinti 
ko zhásznü  ce ljáink, í gy 
kü lo no sen á terü let-e s 
vide kfejleszte s segí te se, 
kültürá lis o ro kse g mego vá s, 
válámint terme szetve delem 
ele re se re fordí tjük. 

Teve kenyse gü nkro l bo vebb 
informá cio  á 
www.korosokvolgye.hü 
cí men ele rheto  
weboldálünkon tálá lháto .  

 

Az elmü lt ido szákbán is to bb vide kfejleszte si pá lyá zát 
felhí vá sá mo dosült, á vá ltozá sokro l á 
www.pályázát.gov.hü/kozlemenyek oldálon nápontá 
ce lszerü  tá je kozo dni. 

A VP-7.2.2.1-16 ko dszá mü , Egyedi 
szennyvízkezelés c. felhí vá s esete ben 
szá mos fogálom, felte tel pontosí tá srá, 
illetve kiege szí te sre kerü lt.  
 

Ú jrá vá ltozott á benyü jtá si ido szák kezdete á 
VP-6.7.4.1-16 ko dszá mü , Településképet 
meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése c. felhí vá s esete ben. Az ü j 
kezdo dá tüm 2016. má jüs 2. nápjá.  
 

Aktüá lis á pá lyá záti dokümentá cio k 
benyü jtá sá á VP-4.2.1-15 Mezőgazdasági 
termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyságának elősegítése a 
feldolgozásban  c. felhí vá srá, válámint á 
kertészetek 

beruházásait tá mogáto  felhí vá sokrá (VP-
4.1.3 ü ltetve nytelepí te s o nto ze ssel, ü veg-e s 
fo liáhá zák, gombáhá zák, hü to há zák, gyo gy-e s 
fü szerno ve ny termeszte s). 

 
A Vide kfejleszte si Prográm e ho náp ko zepe to l 
„e lesedo ” pá lyá záti kií rá sái áz  állattenyésztési 
ágazat berühá zá sáit tá mogátjá k (VP-4.1.1 
báromfitárto , szárvásmárhá tárto , serte stárto , 
jüh-e s kecsketárto , egye b á lláttárto  telepek 
korszerü sí te se, energiáháte konysá gá nák e s 
versenyke pesse ge nek jáví tá sá). 

Megjelent á vide kfejleszte si prográm mezőgazdasági 
tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana is. A 
sege dlet itt e rheto  el: https://www.pályázát.gov.hü/megjelent-á-
vidkfejlesztsi-prográm-mezgázdásgi-tevkenysgbl-szrmáz-rbevtel-
szmtsi-mdszertáná.  

AKTUÁLIS -  VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK 

http://www.korosokvolgye.hu
http://www.palyazat.gov.hu
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
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TE-SZEDD! 2016 

„A hulladék 

létrehozása nem 

feltétlenül rossz 

dolog.  

Az a helytelen, ha 

nem kezdünk vele 

semmit.” 
Mark Stevenson 

A TeSzedd! – Ö nke ntesen á tisztá 
Mágyárorszá ge rt ákcio  má házá nk legnágyobb 
o nke ntes mozgálmá. Ide n immá r hátodik 
álkálommál válo sül meg. A szeme tgyü jte si ákcio  
kerete ben szerte áz orszá gbán „távászi 
nágytákárí tánák” á TeSzedd! o nke ntesei. Aze rt 
szervezzü k meg ezt á mozgálmát minden e vben, 
hogy ko zo sen megtisztí tsük szü kebb-tá gább 
ko rnyezetü nket. A TeSzedd! ide n is szerepel 

nemzetko zi porondon: Mágyárorszá g 2014-ben csátlákozott áz ákcio vál á „Let’s Cleán Úp 
Eürope!” elneveze sü  o sszeüro pái kezdeme nyeze shez, ámit áz Eüro pái Bizottsá g EWWR LIFE+ 
prográmjá kerete ben szerveznek meg e vro l e vre.   

Ide n négy nap is lehet szemetet szedni, 
de leheto leg egy nap csak egy helyszínre 
jelentkezz.  

Elso  le pe ske nt regisztrálni kell á http://
szelektálok.hü/teszedd/ oldálon e s sájá t 
profilt le trehozni.  

Fontos tüdni, hogy nem lehet o sszeszedni 
bá rmilyen szemetet, áze rt, mert áz 
vesze lyeztetheti á testi e pse get, esetleg áz 
ege szse gre á rtálmás, vesze lyes ányágot 
tártálmázhát, pe ldá ül: e pí te si-bontá si 
to rmele k, gyo gyszerek, áüto  ákkümülá tor, 
motoroláj,  elektromos e s elektronikái 
berendeze sek,  nágyme retü  
áüto álkátre szek. 

Ö ssze lehet viszont szedni bá rmit, ámi 
ke zzel, kesztyü ben biztonsá gosán 
szedheto  e s zsá kbán gyü jtheto , ábbán 
elszá llí tháto , pe ldá ül nem szákád sze t á 
sü lyá to l á mü ányág zsá k. A TeSzedd! 
ákcio bán nincs leheto se g szelektí ven 
gyü jteni á hülláde kot e s nem gyü jtenek 
zo ldhülláde kot sem.  

Eszko zo k, ámelyeket biztosí tánák á münká hoz:  kesztyü , zsá k, ko to zo  
ányág. Az o sszegyü jto tt szeme t elszá llí tá sá ro l e s á rtálmátlání tá sá ro l áz 
ákcio t szervezo k gondoskodnák. 
Dolgok, ámelyekre szü kse g lehet nápko zben: enni- e s inniválo , szü nyog- 
e s külláncsriászto , állergiá elleni gyo gyszer, má s gyo gyszerek, 
ke zferto tlení to . 
Ce lszerü , olyán o lto ze kben megjelenni, ámely ke nyelmes, sportos, lázá. 
Fontos, hogy á rühá zá rt e s to bbre tegü  legyen, hogy ve dje á viselo je t á 
se rü le sekto l, hidegto l, eso to l, nápto l. A TeSzedd! ákcio  kerete n belü l á 
középiskolás diákok is teljesíthetik a kötelező 50 órányi közösségi 
szolgálat egy részét! A re szve tel 5 o rá teljesí te se re jogosí t. 

Ö nke nteske nt á „Hol 
szedjem?” menü pont 
te rke pes kereso je ben 
tüdsz tá je kozo dni árro l, 
hol vánnák Hozzá d ko zeli 
Tálá lkozá si pontok.  

TeSzedd! nyí lt ákcio k á 
Ko ro so k Vo lgye ben:  
 
Békéscsaba (04.28., 17 o rá, 
Kossüt h ü. 1.—Mezo megyer 
e s 04.29. 10 o rá, Sikoly ü. 1. 
e s 04.30., 15 o rá, Lencse si ü t 
22.) 

Békésszentandrás (04.30., 
9 o rá, Fehe r rá mpá á 44-es 
fo ü t mellett) 

Gyomaendrőd (04.28., 12 
o rá, Selyem ü t 124.) 

Kondoros (04.30., 8 o rá, 
Ho so k ü tjá 23. e s 04.30. 14 
o rá Szábádsá g ü. 41.) 

http://www.citatum.hu/szerzo/Mark_Stevenson
http://www.letscleanupeurope.eu/
http://www.letscleanupeurope.eu/
http://szelektalok.hu/teszedd/
http://szelektalok.hu/teszedd/
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LOVAS HÍREK 

„Van valami a 

lovak külsejében, 

ami jót tesz az 

ember   

belsőjének”  

(ismeretlen) 

A Mágyár Lovás Türisztikái Szo vetse g á Bejárható Magyarország Program 
kerete ben áz orszá g lovás tü ráü tvonálái mente n szá mos megá llo hely 
infrástrüktürá lis fejleszte se re e s há lo zátbá kápcsolá sá rá kí ná l leheto se get. A  
bevoná srá kerü lo  pártnereket regioná lis szintü  „előpályázatok” re ve n vá lásztjá k ki. 

A Ko ro so k Vo lgye Akcio csoport illete kesse gi terü lete ro l á Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd e s 
Szarvas telepü le seken megválo sülo  pontszerü  fejleszte sek kápcsolo dhátnák á felhí vá shoz. 

A De l-álfo ldi re gio  „elo pá lyá zátá” á ko vetkezo  ho nápokbán vá rháto án megjelenik, á má r meghirdetett 
E szák-Mágyárorszá gi e s E szák-álfo ldi pá lyá zátok felte telrendszere vel ázonos mo don, eze rt ámennyiben 
e rdekli Ö no ket á leheto se g, felkészülés céljából jávásoljük á ttekinteni e felhí vá sok dokümentá cio it. 

http://www.mltsz.hü/pályázáti_felhivás 

Az Alapítvány 
munkájáról és a 
táborok helyszínéről 
to bbet is 
megtüdhánák áz 
Egyesü let á ltál 
ke szí tett kisfilmben, 
mely áz álá bbi linken 
ele rheto : 
https://
www.yoütübe.com/
wátch?
v=PT6spyxqNz4 

http://www.mltsz.hu/palyazati_felhivas
https://www.youtube.com/watch?v=PT6spyxqNz4
https://www.youtube.com/watch?v=PT6spyxqNz4
https://www.youtube.com/watch?v=PT6spyxqNz4
https://www.youtube.com/watch?v=PT6spyxqNz4
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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 - MAJÁLIS 2016 

 


