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BESZÁMOLÓ 

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület 2013-ben végzett tevékenységeiről 
 

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület néven alakult 1998-
ban a két halmozottan hátrányos helyzetű kistérségben, Békés-Biharban és a Körös-Sárréten 
alternatívát kínálva az országos átlagot kétszeresen, néhány településen ennél is nagyobb mértékű 
munkanélküliségi mutatók mellett a fejlődésre, felvázolva egy lehetséges kitörési területet, az 
idegenforgalmat. Az egyesületünk mára a két kistérség idegenforgalmának a legfontosabb 
idegenforgalmi civil szerveződése. Egyesületünk folyamatosan növekszik, egyre többen érdeklődnek 
szervezetünk iránt, 2013-ban 51 tagunk volt. (12 önkormányzat (új Csökmő), 10 magánszemély, 5 
egyesület, 7 egyesületi tagsággal rendelkező önkormányzatok által fenntartott intézmény és 17 
vállalkozó). Mivel turisztikai szempontból ez az egyetlen térségi hatáskörű civil szervezet, ezért 
tagjaink a Vidékfejlesztési pályázatok esetében többletpontokban is részesülhetnek. 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

Zsadány, Biharugra, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány, Bucsa, 
Kertészsziget, Füzesgyarmat lakossága. Kb: 10 000 Fő 

Az Egyesület közhasznú, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról értelmező rendelkezései szerint: 
közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat 
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez;  

E közfeladatok teljesítését az Egyesület számára jogszabályhelyek nem írják elő, önként vállalt célok.  

Az Egyesület közfeladat teljesítését szolgáló tevékenységei: 

• A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító 
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés - 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 
144. § (1)-(2) 

• Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek 
tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának 
támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések 
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek 
létrehozásának, megőrzésének segítése - 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköreiről 121. § a)-b) 

• A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme - 2011. 
évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13. 

• A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása 
- 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.§ (1) 

A szabályos működésünket könyvelő megbízásával biztosítjuk, melynek éves díja 60 000 Ft. 
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Az Egyesület 2 alkalommal tartott közgyűlést: 
2013.május 27-én és 2013. ……………. 
A májusi közgyűlésen Pap Tibor elnök és Kardos Károly elnökségi tag lemondott, így új 
tisztségviselők választására került sor Molnár Sándor az elnöki, míg Szabó Csaba elnökségi tagként 
került megválasztásra. 
További képviselők:  
Sándor Gyuláné – elnökségi tag 
Tőkésné Gali Mónika - titkár 
 
Az Egyesület 1 db lap-toppal és egy db multi-funkciós nyomtatóval rendelkezik. 
 
Székhelye: 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1 
Telephely (iroda és levelezési cím): 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89. 
 
TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 
 
Ismeretterjesztő előadásokat és konferenciákat szerveztünk az ifjúság részére: 
 
Egyesületünk a 2013-ben működése során a térségi fiatalok nevelésére, ismereteinek a fejlesztésére 
helyezte a hangsúlyt. Célunk volt, hogy a Körös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék 
a térségünk településein élő iskolás gyermekek és felnőttek.  
Érintett települések: Zsadány, Biharugra, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva, Dévaványa, 
Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Füzesgyarmat.  
 
Működésünk során erősíteni kívántuk a térségi turizmus szervezésében betöltött szerepünket, s növelni 
a turisztikai értékek ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy minél több 
osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön belül 
valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán és természeti erőforrásainkat. Ha ezt a célunkat sikerül 
megvalósítani, akkor a térség megtartó ereje nőhet, több jövedelem realizálódik a térségben, s a fiatal 
korosztály ragaszkodása, kötődése szülőhelyéhez erősödhet, jövőképük a helyben maradást erősítve 
formálható.  

ideje helye megnevezése részvevők száma forrás 
2013.01.14. Dévaványa Rendhagyó 

osztályfőnöki óra  
85 fő NEA-UN-12-M-

0990 működési 
pályázat 

2013.01.17. Vésztő Rendhagyó 
osztályfőnöki óra  

88 fő NEA-UN-12-M-
0990 működési 
pályázat 

2013.01.21 Szeghalom  Rendhagyó 
osztályfőnöki óra  

90 fő NEA-UN-12-M-
0990 működési 
pályázat 

2013.01.24. Füzesgyarmat Rendhagyó 
osztályfőnöki óra  

86 fő NEA-UN-12-M-
0990 működési 
pályázat 

2013.01.25. Körösladány Rendhagyó 
osztályfőnöki óra  

81 fő NEA-UN-12-M-
0990 működési 
pályázat 

2013.04.30 Szeghalom „A felfedezésre 
váró Körös-
Sárrét” Térségi 
értékeink 
megismerése 
című konferencia 

 90 fő LEADER 
pályázat - Körös-
Sárréti 
események, 
rendezvények 
támogatása 

2013.05.17. Dévaványa Körös-Sárrét 120 fő  NEA-UN-12-SZ-
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Partnerség fejlesztése: 
 
Partnereink: 
• Önkormányzatok, művelődési házak, fürdők, kiállítóhelyek, iskolák 
• Megyei tourinform irodák, országos tourinform hálózat, Regionális Marketing Iroda 
• Média 
• Civil Szervezetek (Sárréti Kézműves Műhely, kézművesek, Íjász Egyesület,) 
• HVI, Leader Gesztorszervezet 
• Megyei Utazási Irodák 
 
Az Egyesület szorosan együttműködve a Tourinform Körös - Sárrét irodával folyamatosan erősítette a 
térség turisztikai szolgáltatói közötti párbeszédet, kapcsolat és hálózat építést. E-mailen keresztül 
folyamatos az információ oda-vissza áramlása. Részt vettünk a turisztikai szolgáltatók adatainak 
folyamatos frissítésében, a térségi turisztikai vonzerő leltár elkészítésében. Munkánk során ebben az 
évben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az új szolgáltatóink, partnereink e-mail címeit 
beszerezzük.  Ezáltal a kapcsolattartásunk sokkal intenzívebb és naprakész. 2013-ben 136 
szolgáltatóval, 11 vadásztársasággal, 5 lovas tanyával, 12 önkormányzattal, 20 iskolával és 23 
közművelődési intézménnyel (művelődési házzal, könyvtárral és múzeummal), 17 kézművessel, 7 
megyei tourinform irodával és 30 média képviselővel tartjuk a kapcsolatot (napi, vagy heti szinten).  
Célunk a térség turisztikai szolgáltatóival kialakított munkakapcsolat továbbfejlesztése. Az irodába 
érkező turisztikai hírlevelek, információk továbbítása.  
Akció:  
• ösztönöztük a vállalkozókat, hogy tevékenységüket kiadványokkal és internetes elérhetőséggel 
népszerűsítsék magukat. Megadtuk számukra a szükséges általános térségi információkat. Gyakorlati 
segítséget nyújtottunk a kiadványok szerkesztéséhez is.  
• ösztönöztük őket, hogy árakkal megjelölt programajánlatokat készítsenek, és azokat eljuttassák az 
utazási irodákhoz, egyesületünk feltöltötte szakmai honlapokra (dél-alföldi és megyei honlapokra).  
• megyei hírlevélben aktuális térségi turisztikai információkat rendszeresen közzé tettük. 
• Célunk volt, hogy a pedagógusok figyelmét turisztikai lehetőségeinkre irányítsuk, s egyre több 
osztálykirándulás helyszínévé a Körös-Sárrétet válasszák. 
• A térségi szolgáltatók számára közvetítettük az MT Zrt. – től érkező kéréseket, lehetőségeket (pl: 
torkos csütörtök, régiós marketingakciókhoz való csatlakozás). 
2011-ben 150 alkalommal küldtünk e-mailen információt partnereinknek. Ennek eredményeként 
folyamatos a párbeszéd a térségi szolgáltatókkal. Feladatunknak tekintjük, hogy felhívjuk a 
partnereink figyelmét a pályázati, jogszabályi változásokra is. Évről évre jobb a kapcsolatunk a 
térségben működő turisztikai szolgáltatókkal, segítünk nekik a programcsomagok összeállításában, az 
együttműködési készségük fejlesztésében. Az év folyamán a térségi rendezvények, programok mellett 
összesen 38 konkrét üdülési, kirándulási programcsomagot tudtunk ajánlani és közvetíteni az 
érdeklődők számára elektronikus úton is.  
• Kiemelt célunk, a kistérség turisztikai vállalkozóival, intézményeivel és egyéb szervekkel történő 
együttműködés. 
 
Fórumok, partnertalálkozók:  
 

ideje helye megnevezése résztvevők száma érintettek köre 
2013.01.24. Szeghalom Turisztikai 

Együttműködések 
workshop 

13 fő Körös-Sárréti 
vállalkozók, civil 
szervezetek, 
magánszemélyek 

2013.02.06. Füzesgyarmat Turisztikai 
együttműködési 

15 fő vállalkozók, civil 
szervezetek, 

kincsei című 
konferencia 

0196 szakmai 
pályázat 

     



4 

 

lehetőségek 
Füzesgyarmaton  
Című Ötletbörze 

magánszemélyek 

2013.05.27. Szeghalom A Körös-Sárrét 
Turizmusáért 
Egyesület 
közgyűlése 

17 fő önkormányzatok, 
civil szervezetek, 
közművelődési 
intézmények, 
magánszemélyek, 
vállalkozók  

     
 
Honlap fejlesztés: 
 
Fontos feladatunk volt a honlapunk frissítése, hogy az iskolák és partnereink azonnali, pontos 
információkat szerezhessenek kistérségünk eseményeiről, így ahhoz tudjanak kapcsolódni. 
 Jelenleg  „gportal” – os (www.kste.gportal.hu ) és a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól átvett 
www.sarretitura.hu honlappal rendelkezünk. Ennek különlegessége, hogy ezen a honlapon beárazott 
turisztikai termékek értékesítése fog történni az Egyesület közvetítésével (pl: városlátogatások, 
vízitúra, szállásfoglalás, kerékpárkölcsönzés stb. …) 

 



5 

 

 
Szoftverbeszerzés: 
Jogtiszta szoftvereket szereztünk be.  (Office 2013-as és MS Windows 8 csomag civil szervezetek 
részére) Folyamatosan bővítjük adatbázisunkat, s olyan élményprogramokat alakítunk ki, melyek 
alkalmasak osztálykirándulások szervezésére. 
 
Kiadványkészítés: 
Ösztönöztük a szolgáltatókat, hogy tevékenységüket kiadványokkal és internetes elérhetőséggel 
népszerűsítsék. Megadtuk számukra a szükséges általános térségi információkat. Gyakorlati segítséget 
nyújtottunk saját kiadványuk megszerkesztéséhez is. Ösztönöztük őket, hogy árakkal megjelölt 
programajánlatokat készítsenek, és azokat eljuttassák az információs irodákhoz. 
Tevékenységünket és a térségi értékeket, valamint az egyesületünk tagjainak népszerűsítése érdekében 
az alábbi kiadványokat készítettük 2013-ban: 
 

MEGNEVEZÉS Mennyiség 
Db 

finanszírozás 

Vadász leporello 
A/4; 4+4 szín, leporello 

2 000 szolgáltatói finanszírozás 

Kisdossziés kiadvány 5 000 Keret a LEADER pályázatból 
biztosítva, utófinanszírozással:  

838 200 
Térkép LEADER 5 000 Keret a LEADER pályázatból 

biztosítva, utófinanszírozással: 
1 219 200 Ft. 

Térkép NEA 4 000 Keret NEA pályázat 
Előfinanszírozott 

780 720 Ft 
Egyesületi kiadvány 

A/4; 4+4 szín, leporello 
1 500 Keret NEA pályázat 

Előfinanszírozott 
60 008 Ft 

Kiemelt szálláshelyek a 2 000 db szolgáltatói finanszírozás 



6 

 

Körös-Sárréten 
Körös-Sárréti Üdülési 

ajánlatok 
1 000 db szolgáltatói finanszírozás 

   
 
 
Kiállítások, kitelepülések: 

A térségi, vagy megyei Tourinform irodákkal társulva a következő turisztikai vásárokon és, 
kiállításokon vettünk részt:  

Rendezvény Időpont Helyszín 

Fegyver, Horgászat, 

Vadászat (FeHoVa) 

Nemzetközi Kiállítás 

2013. február 13-16. Budapest 

Utazás Kiállítás  
2013. február 28 - 

március 3. 
Budapest 

Veszprémi Utazás 

Kiállítás  
2013. április 13-14 Veszprém 

15. Szolnoki Utazás 

Kiállítás 
2013. április 23-24 Szolnok 

Családi Nap 2013. május 11. Füzesgyarmat 

A Vidék jövője a 

Partiumban–kiállítás, 

konferencia és szakmai 

nap 

2013. május 24. 
Bihardiószeg 

(Románia) 

IX. Anonymus Motoros 

Találkozó 
2013. május 25. Füzesgyarmat 

Kárpát Medence 

Nemzeti Értékei és 

Hungarikumai Kiállítás 

és Vásár Építészet, 

lakókörnyezet és életmód 

kiállítás 

2013. június 14 - 16 Békéscsaba 

Sportnap a Kastélypark 

Fürdőben 
2013. június 22. Füzesgyarmat 

Kerékpárút átadása 2013. június 28. Füzesgyarmat 

Füzes Fesztivál 2013. június 29. Füzesgyarmat 

III. Csőröge fesztivál 2013. július 13. Füzesgyarmat 

Füzestuning 2013. július 20. Füzesgyarmat 
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Autókiállítás 

Sárkányhajó VB 2013. július.24. Szeged 

Sportnap a Kastélypark 

Fürdőben 
2013. július 27. Füzesgyarmat 

Lovas Napok 2013. augusztus 10-11 Füzesgyarmat 

Vésztő-Mágori Fesztivál, 

I. Aminkvan találkozó 
2013. augusztus 17. Vésztő-Mágor 

Kolozsvári Magyar 

Napok 
2013. augusztus 19-25 Kolozsvár 

OMÉK 
2013. szeptember 18-

22 
Budapest 

Turizmus trend kiállítás 

és vásár 
2013. szeptember 28. Medgyesegyháza 

TOP Expo Nemzetközi 

Kiállítás és Vásár 
2013. október 3-6 Nagyvárad 

III. Füzes Grill Kupa 2013. október 5. Füzesgyarmat 

I. Körös-Sárréti 

Betakarítási Forgatag 
2013. október 12. Szeghalom 

Kitelepülés a 

Kastélypark Fürdőbe 
2013. október 23. Füzesgyarmat 

Csabai Kolbászfesztivál 2013. október 24-27 Békéscsaba 

Kitelepülés a 

Kastélypark Fürdőbe 
2013. november 1. Füzesgyarmat 
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A rendezvényeken való részvétellel térségünket, a térségségi szolgáltatókat, illetve 
egyesületünket népszerűsítettük 

 

Eszközbeszerzés, hálózatépítés és arculatfejlesztés céljából: 

Az alábbi eszközöket LEADER pályázatból szereztük be. 

• 11 darab mobil kiadványtároló polc, melyeket az Egyesület tagtelepüléseire 
helyeztünk ki. 

 

 

• 6 darab roll up plakát az Egyesület részére és települési finanszírozással minden 
település további 1 db plakáthoz juthatott. 
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• 44 db kerékpár (településekre kihelyezve, mint új turisztikai termék, szolgáltatás.  

 

• 2 db Pop-up pult koronával és dekorációval. 

 

• 2 db cikk-cakk prospektustartó. 
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Közhasznú tevékenységünkhöz kapcsolódó megbízatások: 

Az Egyesület több megbízást kapott 2013-ban, melyek bevételeiből a közhasznú tevékenységeinket 
tudjuk finanszírozni: 

tevékenység megnevezése megbízó megbízási díj 

2 darab rendezvény 
megszervezése és az ahhoz 
kapcsolódó feladatok elvégzése 

Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

816.000 Ft 

 2 darab nemzetközi kiállításon 
való részvétel megszervezése és 
az ahhoz kapcsolódó feladatok 
elvégzése 

 

Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

976.000 Ft 

Az I. Aminkvan találkozó 
megszervezésében való 
részvétel 

Körös-sárréti Civil Szervezetek 
Szövetsége 

20.000 Ft 

   

   

 

Pályázatok: 

NEA-UN-12-M-0990 pályázati azonosító számú pályázaton 330.000 Ft pályázati támogatást 
nyertünk, melyből az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: 

Célunk volt, hogy a Körös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élő 
iskolás gyermekek. Érintett települések: Zsadány, Biharugra, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva, 
Dévaványa, Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Füzesgyarmat. Ehhez először szakértők bevonásával 
összeállíttattuk az ismeretterjesztő előadás anyagát. A NEA támogatás összege miatt (mivel az kevesebb volt, 
mint amit eredetileg terveztünk) 5 db előadás megtartását valósítottuk meg.  
Az előadások megtartása során és egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel céljából a helyszínre kellett 
utazni, erre személyautót vettünk igénybe.  
Működésünk során erősíteni kívántuk a térségi turizmus szervezésében betöltött szerepünket, s növelni a 
turisztikai értékek ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy minél több 
osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön belül valósítsanak meg, 
kihasználva a helyi humán és természeti erőforrásainkat. Céljaink eléréséhez egy erős, s stabil szakmai alapokon 
működő egyesületet kell fenntartanunk, tovább építenünk. Ennek alapja, hogy tagjaink részére hasznos 
információkat hordozó eseményeket, tevékenységeket szervezzünk. Ezért tagjaink és a 11 településen működő 
oktatási intézmények részére (összesen 10 db) hírlevelet küldtünk e-mailben, melyben az aktuális helyi híreken 
túl a fejlesztéseket és az aktuális programokat mutatjuk be számukra.  
Jogtiszta szoftvereket szereztünk be.  (Office 2013-as és MS Windows 8 csomag civil szervezetek részére) 
Tevékenységünket és a térségi értékeket, valamint az egyesületünk tagjainak népszerűsítése érdekében egy 
kiadványt készítettünk 1 500 példányban (60 008 Ft).  
Készíttettünk egy cégtáblát is, melyet az ügyfélszolgálati irodánk bejáratához helyeztünk ki (9 500 Ft).  
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A partnerség fejlesztését és a társadalmi integrációt kiemelt feladatként tartottuk számon, ezért egy alkalommal 
fórumot szervezünk (2013. 01. 24-én) ahol találkozhattak az egyesület tagjai és az oktatási intézmények 
képviselői, kapcsolatot építhettek, s tájékozódhattak egymás igényeiről.  
A szabályos működésünk könyvelőt kellett megbíznunk, aki elvégzi a szükséges ügyviteli munkát, a jelentéseket 
és a bevallásokat (30 709 Ft).  
A bankszámlánk költségeinek fedezése is a működésünk alapvelő feltétele. (15 360 Ft) 
 
Projektünk megvalósításával jelentősen hozzájárultunk a társadalmi integrációhoz, hiszen a civil, vállalkozói és 
önkormányzati szféra szereplőinek kapcsolatteremtését, partnerségének fejlesztését új tevékenységek elindítását 
segítjük elő (fórumok). A program során törekszünk a különböző korosztályok együttműködési készségének 
fejlesztésére is. 
Jelentős energiát fektetünk az esélyegyenlőség érvényesülésére, hiszen céljaink során minden tevékenységünk a 
leghátrányosabb és periférián elhelyezkedő települések oktatási intézményeiben is megvalósul (előadások), oda 
eljut az információ (hírlevelek, kitelepülések).  
A program eredményeként fejlődött, formálódott, erősödött a térségi értékteremtés, megőrzés és átadás iránt 
elkötelezettek közössége, ezáltal jelentős értékteremtés valósul meg. A felnövekvő nemzedék számára a legjobb 
példa és nevelési módszer, ha követendő mintát tudunk számukra mutatni.  
 

NEA-UN-12-SZ-0196 pályázati azonosítószámú pályázaton 980.000 Ft támogatást 
nyertünk, melyből az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: 

A projekt megvalósításával közösen együttműködő települések vonatkozásában olyan helyi stratégiai témára 
irányult, amely, a települések fejlődése szempontjából fontos. A helyi értékek feltárására a szférák 
(önkormányzati, civil, vállalkozói) és a települések közötti együttműködést erősíti. Ezt az együttműködési 
készséget és lehetőséget vittük be a középiskolába, ahol a tanulók koncentráltan és nagyon könnyen 
ismerkedhetnek meg a Körös-Sárrét településeivel és értékeivel. Ilyen rendezvény még nem volt, s nem is 
jellemző, hogy ez a korosztály a térségi értékekkel komplex módon találkozhat.  

Célunk volt, hogy a Körös-Sárrét területén, a településeken működő kézművesek, rendezvényszervezők, 
önkormányzati döntéshozók, vállalkozók és a középiskolai diákság a rendezvény által megismerjék Békés-Bihar 
és a Körös-Sárrét értékeit, hagyományait. Ennek érdekében 15 perces előadások hangzottak el a meghívott és az 
önként jelentkező előadóktól. Az előadás ötletbörzével egybekötve lehetőséget biztosított a közös célok 
meghatározására, az egységes marketingkommunikáció alapjainak megteremtésére, együttműködési formák 
kialakítására. Célunk volt, ezen csoportok együttműködési készségének, szemléletmódjának, szakmai 
felkészültségének, aktivitásának és egységes kommunikációjának, és közösségépítésének fejlesztése. Kiemelt 
célként szerepelt, hogy a Körös-Sárrét középiskolájának tanulóit közelebb hozzuk a térségben működő 
hagyományőrzőkkel, ismereteiket bővítsük, ezzel is segítve elő a térségi identitástudatuk fejlődését. Projektünk 
ezzel jelentős mértékben hozzájárult a közösségépítéshez, a térségi értékek megismertetéséhez, átadásához, és 
fennmaradásához.  

Időpont: 2013. május 17. /péntek/ 9 óra 
Helyszín: ÁMK József Attila Művelődési Ház /Dévaványa, Gyöngy u. 6./ 
 
PROGRAM: 
9 óra Regisztráció 
9:15 Köszöntő 
9:30 Dévaványa kincsei – képes beszámoló 
9:45 Természeti értékeink – Túzoktelep 
10:00 Hagyományőrzés a Kurucz Portán – Kuruc Portyán 
10:15 Tájház Dévaványán 
10:30 Információs központ: ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár 
10:45 Utazásturizmus oktatás a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási 
Egységében 
11:00 Ecsegfalva kincsei, értékei 
11:15 Dévaványa - strand, gyógyászat és ifjúsági tábor 
11:30 Ötletbörze a térségi együttműködések, lehetőségek felkutatására 
11:45 Kávészünet 
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12:15 Séta Dévaványán - városvezetéssel 
Kísérő program: Dévaványa kézművesei – helyi termékek bemutatója /fazekas, gyöngyfűzés, hímzés, horgolás, 
csuhés, bőrdíszműves, mézes, pergeltes stb./ 

A programba bevontuk a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egység 
vezetését és tanulóit, a térségi Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetségét, a helyi kézműveseket, és az ÁMK 
Ladányi Mihály Könyvtár és az ÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény munkatársait.  

Elért eredmények:  

A Kistérségen belül a középiskolás diákság, a civil szervezetek, a hagyományőrzők és a vállalkozók közötti 
kapcsolat erősödött, üzleti kapcsolatokat kezdeményeztünk, s várhatóan a jövőben térségen belül szerveznek 
osztálykirándulást. Ezen kívül a résztvevők a helyi értékeket is jobban megismerhették, és az ideérkező 
vendégek számára hitelesebben tudják közvetíteni azt. A diákok helyi identitástudatának fejlődése és nagyobb 
motiváció a térségben maradásra.  

A program által elért célcsoportjaink: középiskolás diákság (100 fő); a térségben működő civil szervezetek 
tagjai; vállalkozók; térségi intézmények dolgozói; egyéb látogatók (16 fő). 

A rendezvényre plakátokat készíttettünk  50 db A/3-as színes: 20 000 Ft; meghívókat,  45 db 9 000 Ft  Körös-
Sárréti zsebtérkép készíttetése. A Körös-Sárrét kistérség településeit egységes arculattal bemutatkozó turisztikai-
marketing célú zsebtérképet készíttettünk, mely az egyesülethez tartozó 11 település turisztikai szolgáltatóit 
mutatja be. A kiadvány téglalap alakú, a borító összehajtott mérete 7 x 12.2 cm, a térképes belív kihajtott mérete 
33.4 x 35.2 cm, 5 x 3= 15 mezőre hajtogatható igényes kivitelű fényes fóliázott turisztikai zsebtérkép.  
Terjedelem 2+4 oldal, a borító összehajtott mérete (7x12,2cm) borító: 4 oldal 4+4 szín+fényesfólia 250 g 
műnyomó, a térképes belív kihajtott mérete (340x355mm), 2 oldal 4+4 szín+fényesfólia 135 g műnyomó, 
kötészet: hajtogatva 5x3=15 mezőre. Ára: 195,18 Ft/db x 4 000 db = 780 720 Ft. 

A meghívók és a köszönő levelek kiküldése postai úton történt, melyre 15 136 Ft-ot tervezünk. Plakátok 
kihelyezése, és a rendezvény előkészítése, egyeztetések, és az előkészítéshez szükséges információk gyűjtése 
céljából, a rendezvény népszerűsítése érdekében kiküldetésre 26 684 Ft.  A dévaványai helyszínen 
megrendezésre kerülő konferenciára a térségi résztvevők szállítására buszt béreltünk, ennek költsége: 14 940 Ft. 
A rendezvény megszervezésével egy helyi szervezetet bíztunk meg, aki biztosította az előadókat, és azok 
díjazását, biztosítja számunkra a termet, a szükséges technikai eszközöket, és biztosítja a meghívott előadók és 
kézművesek, illetve a bemutatkozó települések képviselőinek megvendégelését (kb. 40 fő ebédje és a 
konferencia részt vevőinek kávé, víz, pogácsa bekészítése) 113 520 Ft-ot terveztünk.  A 98 000 Ft saját forrást 
közérdekű önkéntes munkával biztosítottuk. 

A kiadvány elkészítésével az volt a célunk, hogy a térségi szolgáltatókat és ez által térségünket is jobban 
népszerűsítsük a szakközépiskolás fiatalok, illetve az ideérkező turisták körében. A kiadvány által szeretnénk 
belföldi kiállításokon, illetve Körös-Sárrét településein népszerűsíteni Egyesületünket és térségünket. Ezáltal a 
térségünkbe látogató turisták, és a Körös-Sárréti középiskolás fiatalok érdeklődésének növekedésére számítunk.   

LEADER pályázat - Nonprofit szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása 

(8318272777 sz. – 6 043 428 Ft) 

Egyesületünk a 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1027576 azonosítószámú, 
Non-profit szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása célterületre 2011.11.11. napján 
benyújtott, 8318272777 azonosító számon nyilvántartott pályázata tárgyában a MVH Vidékfejlesztési 
Támogatások Igazgatósága határozatában 6 043 428 Ft támogatási igénynek adott helyt. 

 

Körös-sárréti értékek népszerűsítése című projekt összefoglalása:  



13 

 

A program megvalósításával elsődleges célunk volt a Körös-Sárrét ismertségének növelése, a fenntartható 
turizmus fejlesztése, a költési lehetőségek bővítése és az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása. A 
helyi szolgáltatók, önkormányzatok, civil szervezetek együttműködési készségének, szemléletmódjának, 
szakmai felkészültségének, aktivitásának és egységes kommunikációjának fejlesztése. 
A projekt célja volt az is, hogy szervesen kapcsolódjon a megyei a regionális és az országos turisztikai marketing 
tevékenységhez is.  
A projekt célcsoportját egyrészről a helyi turisztikai szolgáltatók, önkormányzatok, civil szervezetek és 
vállalkozók alkotják. Másrészt azon belföldi és külföldi potenciális turisták, akik ellátogatnak a kiállításokra és 
céljuk kevésbé ismert, olcsóbb, mégis elfogadható szolgáltatási színvonalat biztosító térségek „felfedezése”. A 
térség turisztikai potenciálját alapul véve célcsoportjaink: családi üdülési lehetőséget keresők, nyugdíjas és 
diákcsoportok, konferenciaszervezők, utazásszervezők. 
A következő eszközöket szereztük be 2013-ban: 11 darab mobil kiadványtároló polc, 6 darab roll up plakát, 44 
db kerékpár, kiadványok elkészítése, hirdetés, ajándéktárgyak készíttetése, 2 db Pop-up pult koronával és 
dekorációval, 2 db cikk-cakk prospektustartó.     

  

LEADER pályázat- Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása (8289073227 sz – 121 
920 Ft) 

Egyesületünk a 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1020814 azonosítószámú, 
Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása célterületre 2011.09.30. napján 12:46:11 időpontban 
benyújtott, 8289073227 azonosító számon nyilvántartott pályázata tárgyában a MVH Vidékfejlesztési 
Támogatások Igazgatósága határozatában 121 920 Ft támogatási igénynek adott helyt. 

Elszámolt kiadási tételek: 
Terembérlet – 32 000 Ft 
Előadói díj – 36 000 Ft 
Hirdetés – 28 000 Ft 
A rendezvény helyszíne: Szeghalom, Vállalkozói Központ 
Ideje: 2013. április 30. 
A rendezvény megnevezése: „ A felfedezésre váró Körös-Sárrét” Térségi értékeink megismerése konferencia  
 
A rendezvény célja volt, hogy a LEADER Akciócsoport területén, a településeken működő kézművesek, 
rendezvényszervezők, önkormányzati döntéshozók, vállalkozók a rendezvény által megismerjék Békés-Bihar és 
a Körös-Sárrét értékeit, hagyományait. Ennek érdekében 10 perces előadások hangzanak el a meghívott és az 
önként jelentkező előadóktól. Az előadás ötletbörzével egybekötve lehetőséget biztosított a közös célok 
meghatározása, az egységes marketingkommunikáció alapjainak megteremtése, együttműködési formák 
kialakítása. Cél, ezen csoportok együttműködési készségének, szemléletmódjának, szakmai felkészültségének, 
aktivitásának és egységes kommunikációjának fejlesztése.  

 

2013-ban benyújtott és befogadott LEADER pályázatok: 

2013. június 17-én nyújtottunk be pályázatot a Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása 
célterületre, a pályázat azonosítószáma: 8546684218, a pályázat címe: Falunap Kertészszigeten 

Az igényelt támogatás összege: 399.999 Ft 

A pályázatot befogadták, várjuk a döntést. 

Az évtizedes hagyományokkal rendelkező Falunap jelentős közösségi kohéziós erővel rendelkező rendezvény a 
falu életében. Kiemelkedő kulturális esemény, amelyen a helyi, és más településekről érkező művészeti 
csoportok, kézművesek közreműködésével egy színes program keretében nyílik lehetőség a közösségi élmény 
széleskörű megtapasztalására. A Falunap a Helyi értékekre alapozó rendezvény, mely elősegíti a hátrányos 
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helyzetű csoportok beilleszkedését, a térségi összefogásban megvalósuló, a hagyományos értékeket előtérbe 
helyező programok által. 
Tervezett programjaink között szerepel: egész napos kézműves bemutatók és foglalkozások gyerekeknek és 
felnőtteknek Körös-Sárréti kézművesek együttműködésével, lovasbemutató, táncbemutatók, kertészszigeti 
asszonykórus fellépése, kísérő rendezvényként helyi termékek bemutatója lesz. 
A projekt magában foglalja a rendezvény előkészítés, a lebonyolítás és az utómunkálatok megvalósítását is. 
A rendezvény népszerűsítése céljából plakátok (50 db A/3-as színes) és szórólapok (500 db A/5-ös színes) 
megjelentetését is tervezzük. 

Várhatóan a LEADER akciócsoport településeiről érkeznek látogatók Kertészszigetre, ahol az év legnagyobb 
eseménye a megrendezésre kerülő Falunap, mely 2014-ben jubilál, mivel 15. alkalommal kerül megrendezésre. 
Az eseményen részt vesznek a térségi kézműveseket és hagyományőrzők, így a helyi lakosság és a részt vevők 
megismerkedhetnek a hagyományőrzők tevékenységével, azokat a gyakorlatban ki is próbálhatják. 
,A tevékenységünk által erősödik a közösségi élmény és összetartozás, a település megtartóerejének növelése 
érdekében. 
A rendezvény marketingje és színvonalas lebonyolítása által nő a település ismertsége, elismertsége. 

2013. június 16-án nyújtottunk be egy pályázatot a Non-profit szervezetek szakmai 
tevékenységét szolgáló fejlesztések támogatása célterületre, a pályázat azonosítószáma: 
8546680427, a pályázat címe: Eszközbeszerzés a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesületnél 

Az igényelt támogatás összege: 2.998.978 Ft 

A pályázatot befogadták, várjuk a döntést. 

A projekt célcsoportját egyrészről a helyi turisztikai szolgáltatók, önkormányzatok, civil szervezetek és 
vállalkozók alkotják. Másrészt azon belföldi és külföldi potenciális turisták, akik ellátogatnak a kiállításokra és 
céljuk kevésbé ismert, olcsóbb, mégis elfogadható szolgáltatási színvonalat biztosító térségek "felfedezése". 
Célunk a következő eszközök beszerzése: 2 darab bringó hintó, 30 db kerékpár beszerzése és 2 db PR cikk 
illetve 2 db hirdetés megjelentetése on-line felületeken. A bringó hintókat tagtelepüléseink rendezvényein és a 
forgalmasabb turisztikai objektumokban lehetne használni azzal a céllal, hogy a megjelenő helyiek és turisták 
élményprogramban részesülhessenek. A kerékpárokat is kihelyeznénk a településekre, hogy a leginkább 
látogatott helyeken egy új szolgáltatást tudjunk nyújtani. A marketing tevékenységünk a beszerzésre kerülő 
eszközök által nyújtható új szolgáltatás népszerűsítését és a támogatás tényének közlését szolgálja. 
A projektet 2 vállalkozóval történő együttműködéssel valósítjuk meg. Vállaljuk, hogy a projekt előrehaladásáról 
legkésőbb az első kifizetési kérelmének benyújtása időpontjáig jelentést tesz a HACS részére. Együttműködési 
megállapodásban vállaltuk, hogy Kertészsziget Önkormányzata részére tárgyának évente legalább egy 
alkalommal térítésmentesen rendelkezésre bocsájtjuk a beszerzésre kerülő eszközöket dokumentált módon 
legalább a kötelező üzemeltetési időszak második évétől a kötelező üzemeltetési időszak végéig. 
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület részére olyan eszközöket szerzünk be, amelyek hozzájárulnak 
szervezetünk feladatellátásának biztosításához. A bringó hintók és a kerékpárok beszerzése új szolgáltatások 
nyújtásával segítik elő az Egyesület fő céljainak megvalósítását, a térségbe érkező turisták számára élmény 
gazdag programokat tudunk szervezni és ezáltal tudják a helyi értékeket is megismerni. A projekt az egyesület 
tagtelepüléseire terjed ki (11 település). A fejlesztés elősegíti feladatellátásunk jobb, színvonalasabb végzését. A 
projekt eredményeként új együttműködések valósulnak meg a civil, önkormányzati és a vállalkozói szféra 
szereplői között. 
 

Tevékenységünk főbb eredményei: 

Munkánk során az esélyegyenlőség elvét figyelembe véve lehetőséget biztosítunk a két kistérség 
aprófalvas településein tevékenykedő falusi vendéglátók és turisztikai szolgáltatók részére a térségi 
turisztikai kínálatban való megjelenésre. Ezzel a nők és a hátrányos helyzetűek jövedelemszerzési 
tevékenységét is elősegítjük (Pl. segédanyagok és szaktanácsadás biztosítása a szálláshelyekre 
vonatkozó jogszabályi, adójogi változásokkal kapcsolatban). Folyamatosan ösztönözzük a 
partnereinket, tagjainkat, az objektumaik akadálymentesítésére, családi és mozgáskorlátozottak részére 
programcsomagok összeállítására.  
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Projektünk megvalósításával jelentősen hozzájárultunk a társadalmi integrációhoz, hiszen a civil, 
vállalkozói és önkormányzati szféra szereplőinek kapcsolatteremtését, partnerségének fejlesztését új 
tevékenységek elindítását segítjük elő (fórumok). A program során törekszünk a különböző 
korosztályok együttműködési készségének fejlesztésére is. 
Jelentős energiát fektetünk az esélyegyenlőség érvényesülésére, hiszen céljaink során minden 
tevékenységünk a leghátrányosabb és periférián elhelyezkedő települések oktatási intézményeiben is 
megvalósul (előadások), oda eljut az információ (hírlevelek, kitelepülések).  
A program eredményeként fejlődött, formálódott, erősödött a térségi értékteremtés, megőrzés és átadás 
iránt elkötelezettek közössége, ezáltal jelentős értékteremtés valósul meg. A felnövekvő nemzedék 
számára a legjobb példa és nevelési módszer, ha követendő mintát tudunk számukra mutatni.  
 

Mellékletek: 

1; Bírósági kivonat 

2; Határozatok könyve 

3; 2013 évi vendégforgalom - statisztikai adatok 


