
1 

 
KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 

MINDENKINEK AJÁNLJUK A NAK ÚJ KÉZIKÖNYVÉT! 
 
A Miniszterelnö kse g 
e s a Nemzeti 
Agra rgazdasa gi 
Kamara nemre g 
jelentetett meg egy ú j 
ke zikö nyvet, mely 
a tfögö  ta je köztata st ad 
a lehetse ges pa lya zö k 
sza ma ra az ú j 
Vide kfejleszte si 
Prögramrö l. 
 
A kö zel 100 öldalas, 120 
ezer pe lda nyban 
megjelenö  ke zikö nyvet a 
NAK valamennyi, 
3.000 STÉ  (Standard 
Termele si É rte k) feletti 
termele si pötencia llal 
rendelkezö  tagja nak 
pösta n ingyenesen 

eljúttatja. A kiadva ny letö lthetö  a Kamara hönlapja rö l, de 
weböldalúnk DOKUMÉNTUMTA R-a bö l is, emellett rö videsen a 
falúgazda sz-iröda kban is hözza júthatnak az e rdeklö dö k. 
 
A ke zikö nyv a mezö gazdasa gi termelö k, erdö gazda lködö k, 
e lelmiszer-feldölgözö k, ma s, vide ken mú kö dö  va llalköza sök, 
nönpröfit szervezetek, ö nkörma nyzatök sza ma ra mútatja be 
kö ze rthetö  nyelven a Vide kfejleszte si Prögram le nyeges elemeit. 
A kiadva ny minden mú veletet egy-ke t öldalban föglal ö ssze, a 
mege rte st a bra k e s ta bla zatök segí tik. 
 
A Vide kfejleszte si Prögram kerete ben ige nyelhetö  ta mögata sök 
ira nt e rdeklö dö k a falúgazda sz ha lö zat tagjai, a Kamara 
szakreferensei e s a Magyar Nemzeti Vide ki Ha lö zat (MNVH) 
megyei referensei mellett terme szetesen a Kö rö sö k Vö lgye 
Vide kfejleszte si Égyesú let múnkaszervezete nek múnkata rsaihöz 
is fördúlhatnak ta je köztata se rt.  
 

 

KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2015.02.01—2015.08.31 

 

 

LÉADÉR 
14/2015. (I. 23.) MVH kö zleme ny 

 
 
 
 
Vide ki ö rö kse g megö rze se 

9/2015. (I.23.) MVH kö zleme ny 
 

 

  
Mikrö-va llalköza sök le trehöza sa e s 

fejleszte se 
26/2015. (I.26.) MVH kö zleme ny 

 

 
 
   

 
 

Falúmegú jí ta s-e s fejleszte s 
11/2015. (I.23.) MVH kö zleme ny 

 

  

 

Túrisztikai teve kenyse gek  
ö sztö nze se 

20/2015. (I.23.) MVH kö zleme ny 

http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
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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FOLYAMATBAN A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA 

 

 

2014 - 2020 

között  

a felhasználható  

forráskeret  

436 millió forint! 

A kö vetkezö  e vekben az Égyesú let illete kesse gi terú lete 20 telepú le sre terjed 
ki: Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi, 
Csárdaszállás, Csorvás, Gerendás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, 
Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, Tarhos, 
Telekgerendás. (A 10 000 fö ne l nagyöbb lakössa gsza mú  telepú le sek csak 
kú lterú lettel jögösúltak a Prögramban valö  re szve telre.) A felhasználható 
forráskeret mintegy 436 millió Ft, mely a fejleszte si förra sökön tú l 
tartalmazza a köördina ciö s feladatök ella ta sa höz 
biztösí tött mú kö de si förra sökat is. 

É keretö sszeg valö ban hate köny e s öptima lis 
felhaszna la sa e rdeke ben ma r a strate gia terveze si 
fölyamata nak eleje n számítunk a térség 
szereplőinek aktivitására, szeretnénk 
megismerni véleményüket, általános 
javaslataikat és konkrét projekt ötleteiket, högy 
azökat lehetö se g szerint bee pí thessú nk a fejleszte si 
dökúmentúmba.  

A ke t ira nybö l e rkezö  ige nyek harmöniza la sa, a 
strúktúra lis keretek e s a fejleszte si förra sök ve ges völta 
miatt szükségessé válik bizonyos koncepcionális 
kérdések megválaszolása: mely szektorokra, 
ágazatokra, településekre fókuszáljon a stratégia, 
mely tevékenységeket kell mindenképpen támogatni, 
e s melyek a jelenleg keve sbe  förra sige nyes feladatök, e s 
högy a pötencia lis pa lya zö k milyen fejleszte si 
elke pzele sekkel rendelkeznek, melyeket ma s ta mögata si 
prögramök kerete ben esetleg nem túdna nak 
megvalö sí tani? 

É ke rde sek megva laszöla sa ban felte tlenú l sza mí túnk az 
O n e rte kes segí tse ge re is!  
Ke rjú k, az ala bbi internetes cí mrö l ele rhetö  rö vid ke rdö í v 
kitö lte se vel, e s/vagy megvalö sí tani tervezett 
pröjektö tletei megkú lde se vel segí tse a Strate gia 
kidölgöza sa t. 
http://körösökvölgye.hú/K%C3%89SZ%C3%9CL+A+T%C3%89RS%C3%
89G+%22%C3%9AJ%22+LÉADÉR+STRAT%C3%89GI%C3%81JA%21-h398 

A kérdőíveket 2015. október 16-ig, a projektötleteket 
október 30-ig várjuk a  körösökvölgye@invitel.hú email 
cí mre vagy a 66-430-355-ö s fax sza mra, de szeme lyesen 
is a tadhatja k nekú nk az 5600 Be ke scsaba, Mednya nszky 
ú. 2. I/10. sza m alatti ú gyfe lszölga lati iröda nkban. 

A 2014 – 2020 –as EMVA LEADER Prögramban a Kö rö sö k Vö lgye Vide kfejleszte si 
Kö zhasznú  Égyesú letnek isme t lehetö se ge nyí lik saja t Helyi Fejlesztési 
Stratégiájának kidolgozására és megvalósítására.  

A múnka t a te rse g helyzete rte kele se vel, a gazdasa gi e s ta rsadalmi jellemzö k sza mba 
ve tele vel, az erö sse gek, gyengese gek, lehetö se gek e s vesze lyek felte rke peze se vel 
(SWOT analí zis), e s nem útölsö  sörban a 2007 – 2013-as idö szakra vönatközö  
fejleszte si tervú nk eredme nyeinek ö sszesí te se vel e s kie rte kesí te se vel kezdjú k. 

A helyzetértékelés alapján történik aztán meg a fő célkitűzések kijelölése és az 
azok elérését segítő intézkedések meghatározása, melyek a későbbi LEADER pályázatok 
keretrendszerét adják majd. Fontos azonban, hogy e célkitűzések és intézkedések összhangban álljanak 
az alulról érkező helyi igényekkel! 

Terme szetesen nem feledkezú nk meg a hözza nk 
köra bban eljúttatött, e s me g nem megvalö súlt 
pröjektö tletekrö l sem, azökat az ú j terveze si 
fölyamatban is felhaszna ljúk, e s lehetö se g szerint 
bee pí tjú k. 
 
Az „ú j” Helyi Fejleszte si Strate gia kidölgöza sa val 
kapcsölatös valamennyi technikai införma ciö , 
szakmai ha tte ranyag, aktúa lis hí r e s túdnivalö  
megtala lhatö  www.körösökvölgye.hú cí men 
ele rhetö  weböldalúnk DOKUMÉNTUMTA R-a ban. 
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GYOMAENDRŐDI SIKER AZ OMÉK-ON 

Az 1 km hosszú 

tanösvény  

földön,  

vízen  

és  

levegőben is 

bebarangolható. 

Az Orsza gös É lelmiszeripari e s Mezö gazdasa gi 
Kia llí ta s e s Va sa r (OMÉ K) kerete ben ide n 
hatödik alkalömmal adta k a t  
„Az e v ö kötúrisztikai le tesí tme nye” kitú ntetö  
cí met. Az ú nnepe lyes eseme nyre szeptember 27
-e n, a Túrizmús Vila gnapja n kerú lt sör.  

A díjazottak között volt a Gyomaendrődi 
Liget Fürdő Nonprofit Kft. is. „Az év 
ökoturisztikai tanösvénye” II. helyezésért 
járó oklevelet dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, dr. Ruszinkó 
Ádám turizmusért felelős helyettes 
államtitkár és dr. Faragó Péter, a Magyar 
Turizmus Zrt. igazgatója adta át Toldi Balázs 
polgármesternek.  

 
A cí m elnyere se re ö kötúrisztikai le tesí tme nyek ú zemeltetö i (nemzetipark-
igazgatö sa gök, erdö gazdasa gök, ö nkörma nyzatök, ta rsadalmi szervezetek, ta rsas
- e s maga nva llalköza sök stb.) pa lya zhattak la tögatö kö zpönt e s tanö sve ny 
kategö ria ban. A felhí va sra az örsza g kú lö nbö zö  ta jairö l ö sszesen 14 db 
pa lyamúnka e rkezett. Az elö zetes e rte kele s söra n a bí ra lö bizöttsa g vizsga lta, 
högy a le tesí tme nyek mennyire felelnek meg az ö kötúrizmús alapelveinek. 
Pöntözta k tö bbek kö zö tt a terme szeti e s kúltúra lis erö förra sök fenntarthatö  
haszna lata t, a re sztvevö k sza ma ra nyú jtött aútentikús e lme nyeket, a terú let 
e rte keinek alapös e s e lme nyszerú  megismertete se t, illetve a le tesí tme ny 
túdatösan öktatö  e s szemle letförma lö  szerepe t is.  
A ma södik fördúlö ba jútött pa lya zatökat helyszí nbeja ra s söra n e rte kelte k, 
la tögatö - e s csala dbara t jellegú k figyelembeve tele alapja n.    

A Gyomaendrőd Erzsébet ligeti tanösvény, kilátó és lombkorona-sétány a 

2015. e vi túrisztikai fejleszte sek re szeke nt ke szú lt el.  

A liget interaktí v tanö sve nye sök-sök ja te kkal, ö tletes tanö sve ny ta bla val e s 

csö naka za si lehetö se ggel ege szú lt ki. A fú rdö  mellett tala lhatö  Érzse bet ligetben 

kialakí tött 1 kilöme ter hösszú  tanö sve ny kb. 350 me teres szakasza 5 me teres 

magassa gban, valö ban a lömbök kö zö tt helyezkedik el. A tanö sve nyen, valamint a 

lömbköröna-se ta nyön interaktí v e lme nyek segí tik az införma ciö szerze st. A 

tanö sve ny ha römfe le ú tvönalat föglal maga ban: a ligetben se ta lva a mada rvila göt 

ismerhetjú k meg tö bbfe le interaktí v e s besze lö  ta bla segí tse ge vel, a lömbköröna k 

kö zö tt fa krö l e s sök ma s e lö le nyrö l ölvashatúnk e rdekesse geket, e s 

kiprö ba lhatjúk az itt tala lhatö  ja te kös feladatökat, mí g a ví zi tanö sve nyen a 

hölta gat tanúlma nyözhatjúk az ött elhelyezett ta bla kön.  

A lömbköröna anö sve ny 

kú lö nlegesse ge, högy 

tö bbszintes, e s a legfelsö , kila tö  szinten azt is 

kiprö ba lhatjúk, milyen e rze s egy a tla tszö  felú leten, 5 

me teres magassa gban a llni.  

A ví zi tanö sve ny egy re sze t csö nak ne lkú l is beja rhatjúk, 

a ví z melletti pallö sörön tö bb ja te köt e s interaktí v 

elemet kiprö ba lhatúnk, e s a lyúkakön megleshetjú k, 

milyen a llatök pihennek a szinte n ú jönnan telepí tett 

ú szö szigeten.  
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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., Pf. 142. 

Tel./Fax: 66/430-355 

Mobil: 20/501-0143 

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 
Web: www.korosokvolgye.hu 

PROGRAMAJÁNLÓ 


