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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XI. ÉVFOLYAM  6. SZÁM 2020.  JÚNIUS 

JÚNIUS 15-TŐL IRODÁNK 
RENDES NYITVATARTÁSSAL 
MŰKÖDIK 
 
T á j é k o z t a t j u k  K e d v e s 
Ü g y f e l e i n k e t  é s  a z 
Érdeklődőket, hogy 2020. június 
1 5 - tő l  a z  Egye s ü le t 
munkaszervezeti irodája újra 
rendes munkarendben és 
ügyfélszolgálati időben érhető 
el.   
 
Ügyfélszolgálati iroda: 

Cím: 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 

Ügyfélfogadási rend: 

 Hétfő: 8.00 - 16.00-ig 

 Kedd: 8.00 - 16.00-ig 

 Szerda: 8.00 - 16.00-ig 

 Csütörtök: 8.00 - 18.00-ig  

 Péntek: 8.00 - 16.00-ig 

Sz emé lye s ü gyi nt ézé s 
k i z á r ó l a g  e l ő z e t e s e n 
egyeztetett időpontban! 

MEGNYÍLT A FALUSI CIVIL ALAP! 

Megjelentek a Magyar Falu 
Program keretében kiírt pályázati 
felhívások a civil közösségi 
tevékenységek és azok végzéséhez 
szükséges feltételek támogatására.  

A forrás  

 ingatlanberuházásra, felújításra  

 gépjárműbeszerzésre  

 eszközbeszerzésre  

 programszervezésre fordítható. 

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, egy pályázati 
kategóriára. 

A támogatás vissza nem térítendő,100%-os támogatási 
intenzitású, maximális összege 2 - 6 millió Ft. 

Pályázat benyújtására egyesületek és alapítványok 
jogosultak, melyek: 

 nyilvántartásba vétele legkésőbb 2019. december 31-ig 

megtörtént; 

 rendelkezik a 2018-as vagy 2019-es lezárt évről szóló, az 
Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli 
beszámolóval; 

 székhelye és működése olyan magyarországi településen 

van, melynek lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti. 

A pályázatokat 2020. július 1-jétől lehet benyújtani.  

Bővebb információ: a pályázati kiírás és az Útmutató letölthető 
a www.bgazrt.hu valamint a www.kormany.hu honlapról. 

A pályázattal kapcsolatban további információ a  

+36 1896 0630 telefonszámon,  

az fca@bgazrt.hu e-mail címen, valamint a mindenkori  

Civil Információs Centrum címbirtokos szervezetektől kérhető. 
NYITVA 

VAGYUNK! 

mailto:korosokvolgye@invitel.hu
http://www.bgazrt.hu
http://www.kormany.hu
mailto:fca@bgazrt.hu
https://cic.egyensulyaeegyesulet.hu/
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FÓKUSZBAN A HELYI TERMÉK 

 

 

 

www.termeloikosar.hu 

TERMELŐI KOSÁR—Új, ingyenes portál köti össze a mezőgazdasági 
termelőket a vevőkkel 

A piaci kereslet és kínálat összekapcsolása érdekében az 
Agrárminisztérium, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat bevonásával egy 
internetes platformot indított, amely hosszútávon kívánja 
segíteni a közvetlen termelői értékesítést.  

A koronavírus-járvány alatt a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar stabil 
működésének fenntartását, és ezzel az élelmiszerellátás folyamatosságának biztosítását a 
kormány prioritásként kezeli – ehhez széleskörű összefogásra van szükség. 

A magyar élelmiszergazdaságot mintegy 174 ezer vidéki 
vállalkozás tartja életben, amelyek jó része 10 fő alatti vagy 
önfoglalkoztató.  

A cél az élelmiszertermelési 
kapacitások fenntartása, a 
járványügyi védekezés megerősítése, 
ezzel az élelmezésbiztonság és 
exportpotenciál megőrzése.  
Ezt segíti legújabb lépésként 
a Termelői Kosár elnevezésű honlap 
elindítása.   

A vidékfejlesztésben érdekelt kormányzati szervezetek közös célja, hogy a magyar 
termelők gyorsan és hatékonyan tudják értékesíteni termékeiket, ezzel segítve a 
mezőgazdaság és élelmiszeripar növekedését, az élelmiszerellátás folyamatosságának 
biztosítását, valamint a rövid ellátási lánc erősítését. 

A honlap használata egyszerű, rövid 
regisztráció után a termelők maguk 
tölthetik fel kínált terményeiket. A vásárlók 
pedig több szempont alapján, könnyen 
kereshetnek a jelenleg több mint 200 
termelő által kínált közel 600 termék 
között. A vásárlók térképen, illetve 
kategória bontásban válogathatnak a 
termelők és a termékek között. 

A honlapüzemeltetők célja egy kínálatában és szolgáltatásaiban is folyamatosan bővülő 
honlap fenntartása. 

Ahhoz, hogy a Termelői Kosár beváltsa a hozzá fűzött reményeket, a termelőknek is akad 
tennivalójuk kínálatuk folyamatos frissítésével. 

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.  

http://www.termeloikosar.hu/
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FÓKUSZBAN A HELYI TERMÉK 

www.falusifalatok.hu 

FOLYAMATOSAN BŐVÜL A KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. DIGITÁLIS 
KIADVÁNY 

A 2015-ben kiadott és 2019-ben aktualizált KÖRÖS VÖLGYI 
KIRAKAT c. kiadványba folyamatosan várjuk az 
akcióterületünkhöz tartozó 20 település élelmiszeripari 
és kézműipari termékeit előállítók jelentkezését, a 
következő kategóriákban:  

 méhészeti termékek 

 gyógynövényekből készült termékek 

 zöldségből, gyümölcsből készült termékek (pl. ivólé, lekvár, aszalvány, 
savanyúság stb.) 

 szeszes italok (pálinka, sör stb.) 

 füstölt áruk (pl. kolbászok, szalámik stb.) 

 tejtermékek (pl. sajtok) 

 olajok, sűrítmények 

 szárazáruk (pl. száraztészta) 

 kézműipari termékek (pl. textiláru, famunka, kerámia stb.) 

Bővebb információ és az INGYENES megjelenés részletes feltételei: 
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%
90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592  

FALUSI FALATOK—házhoz rendelhetőek a Körös part 
helyi termékei 

Az idén májusban indult FALUSI FALATOK szolgáltatás révén 
a Körösök Völgyének mintegy tucatnyi termelője és közel száz 
különböző terméke várásolható meg online, házhozszállítással.  

A webshop kínálata széles: tejtermék, pékáru, disznóság, 
reform élelmiszer, szigorúan szezonális zöldség-gyümölcs    

található a boltban, a kamrai választékban lekvár, méz, 
gyümölcslé, chutney, tojás, liszt, tészta szerepel. 

És hogy miért érdemes FALUSI FALATOKAT vásárolni?  

Mert—ahogyan azt az ötletgazdák, Molnár András és felesége 
Anna megfogalmazta—a tudatos vásárlónak fontos, hogy az 
élelmiszer ne csak finom, de egészséges, környezeti szempontból 
pedig fenntartható is legyen.  

A FALUSI FALATOK mindhárom kritériumnak megfelel: a 
termékek 90%-a környékbeli gazdaságokból származik, ízfokozó 
és mesterséges aromáktól mentesek, megvásárlásuk a helyi 
termelő gazdaságok versenyképességét támogatja. 

Bővebb információ és webáruház: www.falusifalatok.hu 

Vásároljanak minél többen, hogy a szolgáltatás az egész 
térségben elérhető legyen! 

http://korosokvolgye.hu/K%C3%B6r%C3%B6s+V%C3%B6lgyi+Kirakat+-m231
http://korosokvolgye.hu/K%C3%B6r%C3%B6s+V%C3%B6lgyi+Kirakat+-m231
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
https://falusifalatok.hu/
https://falusifalatok.hu/
https://falusifalatok.hu/
https://falusifalatok.hu/
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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 


