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A kiadvány Füzesgyarmat városát és annak értékeit, 

nevezetességeit, látnivalóit és főbb szállásait mutatja be fotókkal 

színesítve. A turisták egyik nagy kedvence, hiszen összefogó képet 

kaphat a településről. Magyar, angol, német, román és lengyel 

nyelven jelent meg.  

Jelenlegi készlet: magyar 988 db, angol 374 db, német 302 db, 

román 559 db, lengyel 1416 db. 
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A legújabb kiadványunk, mely a város és 

testvértelepülésünk, Zimándújfalu egyedi 

értékeit foglalja össze. A helyi alkotók, 

kézművesek, őstermelők mellett a Kastélypark 

Fürdő kapott kiemelt helyet. Magyar és román 

nyelven jelent meg. 

Jelenlegi példányszám: 3550 db 

Füzesgyarmat befektetési lehetőségeit, 

legnagyobb vállalkozásait, kínálatát 

mutatja be magyar, angol, német, orosz 

és román nyelven.  

Jelenlegi készlet: 29 db 
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A volt kastélyok felfedezése a 

kistérségben. Bemutatja a kastélyok 

történetét és jelenlegi hasznosításukat 

régi és új képekkel illusztrálva. (KSTE) 

Jelenleg raktáron: 284 db 

A Körös-Sárrét 12 településének összesen 

19 temploma került bemutatásra fotókkal, 

térképpel illusztrálva. A két kiadvánnyal 

elindult a „Tegyen egy túrát a Körös-

Sárréten, s megajándékozzuk!” c. 

pecsételős nyereményjátékunk is. (KSTE) 

Jelenleg raktáron: 2017 db 
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A legnépszerűbb kiadványunk, hiszen az egész kistérséget 

magába foglalja (48 oldalas). Összesen 11 település kerül 

bemutatásra rövid történettel, látnivalókkal, közérdekű 

információkkal, képekkel. Különböző túraajánlatokkal, térképpel 

és adattárral segítve az idelátogatókat. (KSTE) 

Jelenlegi készlet: magyar 2356 db, lengyel 1070 db, szerb 195 db 
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A kiadványban a Körös-Sárrét településeinek 

vadásztársaságai és horgásztavai kerülnek 

bemutatásra, ezzel is segítve a turizmus 

ezen szegmensének élénkítését. (KSTE) 

Készleten: 687 db  

A kicsire összehajtható térkép nagyon praktikus 

a turisták számára, mely a turisztikai kistérség 

térképén kívül 11 település részletes térképét 

tartalmazza. Minden településnél bejelölésre 

kerültek az épített és természeti látnivalók, 

szálláshelyek, szabadidős létesítmények és 

közérdekű intézmények, ezzel is segítve az ide 

érkezők tájékozódását. (KSTE) 

Készleten: 248 db 

Amint az elnevezésből is látható, a Körös-

Sárrét legfőbb szálláshelyei kerültek 

összefoglalásra. A szálláshelyek rövid 

leírással, elérhetőséggel és képekkel 

szerepelnek a kiadványban, ezzel is 

segítve a választást. (KSTE) 

Készleten: 79 db 
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A Leader Egyesülettel együttműködve készült el a 8 

települést bemutató kiadvány, mely magyar, angol és 

német nyelven tartalmazza a települések 

bemutatkozását, adattárat, fotókat, térképet.  

Készleten: Füzesgyarmat 710 db, Szeghalom 35 db, 

Dévaványa 43 db, Biharugra 22 db, Geszt 94 db, 

Köröstarcsa 130 db, Mezőgyán 93 db, Zsadány 76 db.  
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A saját készítésű és nyomtatású kiadvány egyik oldalán a Hotel 

Garát, még másik oldalán a Kastélypark Fürdőt mutatja be. Leírást, 

képeket, elérhetőséget, csomagajánlatokat tartalmaz mindig az 

évszaknak megfelelően frissítve. 

A saját készítésű és nyomtatású kiadvány egyedi hajtogatási 

módja teszi érdekessé. A Körös-Sárrét legfőbb szálláshelyeinek 

csomagajánlatai találhatóak meg benne képekkel illusztrálva, 

mindig évszaknak megfelelően frissítve. Magyar és német nyelven 

érhető el.  
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A Körös-Sárréti Nyár és Körös-Sárréti Ősz pdf. formátumú térségi 

rendezvényajánló, kimondottan az évszaknak megfelelően. 

Online, lapozható füzet, mely a honlapjainkon és Facebook 

oldalunkon népszerűsítette a programokat egybe gyűjtve.   


