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Körösök Völgye - több mint élménymagazin…
3. lapszám
A páratlan természeti kincsekkel, gazdag kulturális örökséggel megáldott Körösök völgye értékeinek bemutatását valósítja meg
a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és együttműködő partnerei (Körösök Völgye Natúrpark Egyesület,
Aqua Crisius Egyesület) által közösen kiadott Körösök Völgye magazin. A hat alkalommal megjelenő kiadvány a térség értékeinek színvonalas bemutatása mellett szemléletformáló céllal is készül. Szolgálja a természeti környezet megőrzését, az itt élők
számára pedig saját életterük jobb megismerését és életminőségének javítását segíti elő. Mindemellett a térségbe érkező turistáknak is igényes tájékoztatást ad szabadidejük tartalmas eltöltéséhez. Az egyes lapszámok tartalma a megjelenés idejéhez, az
adott évszakhoz kapcsolódik és a természeti és kulturális értékek bemutatása mellett egy-egy település, turisztikai attrakció új
turisztikai fejlesztés számára is bemutatkozási lehetőséget teremt. Az élménymagazin tartalmát az adott szakterület jeles képviselőit tömörítő szerkesztőség állítja össze, és a cikkek szerzői a téma legjobb ismerői és kutatói. A harmadik lapszám a tavaszi
időszakhoz kapcsolódó cikkeket tartalmaz, de olvashatnak benne Gyula szülöttéről, Erkel Ferencről vagy a Történelmi Íjász Európa Bajnokságról is.
Ízelítő a harmadik lapszám tartalmából:
Helyi védett értékek
Famatuzsálemeink: nyárfák, az "emberöltők fái"
Natura 2000 természetes élőhelyek a Körösök romániai szakaszain
Mágor-puszta és a Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhely
A Réhelyi Látogatóközpont
Zöld hálózatok
Szemléletváltás – komposztálással
Csináld magad… a kovászt!
Jutka néni konyhája
BÉKÉS – egy békés hely a Körösök völgyében
Nefelejcs Vigalom
Körösök Völgye Határtalan Vándortúra
A kiadvány a békéscsabai Körösök Völgye Látogatóközpontban igényelhető a 66/445-887 telefonszámon, valamint a
www.magazin.korosoknaturpark.hu honlap ’Lelőhelyek’ menüpontjában megtalálható gyűjtőpontokon vehető fel.
Vegyen részt nyereményjátékunkon és fotópályázatunkon, hogy különleges túraélményben, vagy más értékes nyereményben részesüljön! Részletek a fenti honlapon és a magazin végén találhatók.
A magazint kiadja a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

A kiadvány a Magyarország-Románia Határon átnyúló együttműködési program támogatásával, közel 300 ezer EURO összértékben, a „Körösök Völgye Periodika – informatív kiadvány a Körös folyók természeti, kulturális értékeiről és turisztikai vonzerőiről” c. pályázat keretében 2012. április 1 - 2013. szeptember 30. között valósul meg.

A „Körösök Völgye Periodika – informatív kiadvány a Körös folyók természeti, kulturális értékeiről és turisztikai vonzerőiről (HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer)” c.
projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a
határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a
határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Jelen hirdetés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
www.huro-cbc.eu

Ízelítő a harmadik szám tartalmából

Az Erkel Ferenc Emlékház
„A Himnusz megzenésítőjének emléket állító kiállítás és
nemzeti kegyhely.”
„Gyula híres szülöttének, Erkel Ferencnek a szülőházában
2011 májusa óta új állandó kiállítással várják a látogatókat.”
A Körösök Völgye élménymagazin a neves zeneszerző
életútja és munkássága mellett, a megszépült múzeumot
is bemutatja.”

BÉKÉS – egy békés hely a Körösök völgyében
A város történelmét, kulturális- szabadidős vonzerőit, gasztronómiai különlegességeit bemutató olvasmányban megismerkedhetnek a legendás név, Madzagfalva kialakulásának történelmi vonatkozásával
is.

Suttog a Fenyves
„A turisztikai tendenciák azt mutatják, hogy a közelmúltban a hosszabb ideig tartó, 1-2 hetes pihenések helyét
átvették a többszöri, rövidebb időtartamú, általában
hosszú hétvégékre korlátozódó utazások. A vendégek
ezek során előnyben részesítik a wellnessszolgáltatásokat is nyújtó, minőségi szálláshelyeket.” Az
utazni szándékozók bőséges országos kínálatból választhatnak, melyek között egy ideje egy békéscsabai szálloda, a Fenyves is szerepel. Cikkünk a felújított hotel legújabb szolgáltatásait, valamint további fejlődési lehetőségeit mutatja be.

Mágor-puszta és a Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhely
„A Sárrét fővárosának nevezett Szeghalomról Vésztő felé kanyargó közút jobb oldalán található hazánk egyik legjelentősebb kultúrtörténeti emléke, a Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhely, amelyet a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósághoz
tartozó Mágor-puszta foglal magába.” Szerkesztőségünk megismerte a terület egyedülálló növény- és állatvilágát, valamint,
utána járt, hogy az Alföld legnagyobb telljének, a Mágoridombnak gyomra milyen, a különböző korokból származó emlékeket rejt.

A Réhelyi Látogatóközpont
„A látogatóközpont Dévaványa és Ecsegfalva között félúton található. Múzeumi épületének emeleti részén állandó tárlat mutatja be a terület egyedülálló értékét, Európa legnagyobb testű,
repülni képes madarát, a túzokot, a túzokvédelmi tevékenységet, valamint a Nagy-Sárrét hajdani és jelenlegi élővilágát. Az
állandó kiállítás mellett több időszaki – köztük néprajzi, fafaragó és természetfotó – tárlatnak is otthont adott már a múzeumi
kiállítóhely.”

Nem muzsikál az újlaki malom
„Belényesújlak a Fekete-Körös-völgy falvainak egyik
gyöngyszeme, a tájat a rohanó hegyi folyó alakította és
alakítja ma is. A hegyek szikláit mosva, a távoli havasokból
jön a folyó, amely ezen a szakaszán egy immáron keskeny
és termőre alakított völgyben fut, ahol útja során hajdan
vízimalmok sorát forgatta, hajtotta. Belényesújlakon egészen a legutóbbi időkig, az új évezred kezdetéig működött
egy, a magyar ipartörténet és az épített örökség páratlanul becses darabját jelentő vízimalom, hogy ma miért nem
működik? –Magazinunkból megtudhatják.

Czárán Gyula nyomdokain II. Rézbányai
vízijátékok
Élménybeszámoló keretein belül ismerje meg a Bihar legszebb vízeséseit, a Cârligoi-t, a Fontinyel-t és
a legmagasabb Hotorán vízesést, mely 80 méter magas.

Vigalommal indul a tavasz Békésen
„A Nefelejcs Vigalom hagyományőrző rendezvény pünkösd idején
kerül sorra, természetesen nagy szerepet kap benne maga a keresztény ünnep és annak a néphagyományban való megjelenése is.
A szervező Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület nagy
hangsúlyt fektet a zenekultúrára is, a helyi zenészeknek, népi
énekegyütteseknek, citerazenekaroknak és cigányprímásoknak
rendszeres fellépési lehetőséget biztosítanak. A muzsikával együtt
jár a tánc: sokan élnek a lehetőséggel, hogy a patinás Békési Tájház
udvarán tartott táncház keretében megmozgassák tagjaikat a
Belencéres Néptáncegyüttessel.”

Történelmi Íjász Európa Bajnokság
„2013

tavaszán Gyula ad otthont a Történelmi Íjász Európa Bajnokságnak, melynek keretében négy napon át párbajoznak majd a kontinens legjobb íjászai. Igazi különlegességnek ígérkezik a 14 méter
magas várfalról megrendezésre kerülő Gyulavár bajnoka íjászpárbaj.
- A bajnokságot szervező, gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület
elnökét, Lovász Tamást kérdeztük a verseny részleteiről.”

A Búbos kemence
„A kemenceépítés régen sem volt könnyű munka; megbecsülték, és híre ment annak a mesternek, aki jó kemencét épített.”
Cikkünket olvasva többek között megismerhetik a hagyományos
és a mai kemenceépítés módját is.

Süssünk, süssünk kenyeret!
”Aki magának süti kenyerét, annak az évek során kedvenc
receptje egy, a kovászkészítés és a kenyérsütés közben
hozzáadódó ízzel gazdagodik. Két kipróbált receptet mutatunk be Hegedűs Hajnalka és Hajdú Terézia konyhájából, akik rendszeresen tartanak Békéscsabán gyerekeknek
és felnőtteknek bemutatókat, kenyérsütéssel egybekötött
kóstolókat és előadásokat a gabonákról, valamint az azokból készülő egészséges és finom kenyérről.”

Játsszon és nyerjen az élménymagazinnal!
Vegyen részt különböző játékainkban vagy fotópályázatunkon és nyerjen ajándékcsomagot, vagy gazdagodjon feledhetetlen élményekkel!
Jelenlegi fotópályázatunk témája:”Aktív túrás élmények”
Beküldési határideje 2013. május 25.
A különféle feladványok megfejtéseit és a pályamunkákat postai levelezőlapon, illetve e-mailben várjuk
az alábbi címekre:
5601 Békéscsaba, Pf: 530,
magazin@korosokvolgye.com
A levelezőlapon és e-mailben jeligeként szerepeljen:
Körösök Völgye élménymagazin, illetve az adott játék vagy pályázat neve.
A beküldő nevét és telefonszámát kérjük feltüntetni!

Kedves Olvasók!
A CrisPer szerkesztőség szeretné felmérni a Körösök Völgye élménymagazin népszerűségét, hatékonyságát. A válaszok hasznos információt szolgáltatnak, mert közvetlen visszajelzések a magazin olvasóitól.
Amennyiben a kérdőív kitöltésével Ön is segítené munkánkat, itt megteheti!
Körösök Völgye élménymagazin kérdőíve
Köszönjük a segítséget!

A Körösök Völgye élménymagazin lapszámait a lelőhelyeken kívül postai úton, utánvétellel is megkaphatják, melynek díja 1520 Ft.
Kérjük, amennyiben ezen módon kívánnak a magazinhoz hozzájutni, szíveskedjenek postázási címüket
megadni a következő elérhetőségeken:
E-mail: magazin@korosokvolgye.com
Tel.: +36-66/445-887

Projektvezető: Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás – Békéscsaba, Békés és Gyula együttműködése – 1997-ben azzal a
céllal jött létre, hogy elősegítse a közép-békési térség társadalmi-, gazdasági- és kulturális fejlődését, az itt élő emberek életminőségének javulását, emellett újfajta város-vidék kapcsolatot hozzon létre, a három város között az együttműködésekhez biztosítson bázist.
A társulás céljait – a három önkormányzat fejlesztési stratégiáival összhangban – pályázati támogatások által valósítja meg. A
társulás elkötelezett a három, nagy hangsúlyt képviselő közép-békési település erőforrásainak összekapcsolása, értékeinek közös népszerűsítése iránt. Az együttműködés főbb területei elsősorban a helyi, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek piacra
segítése, a környezetvédelem, valamint a turizmus fejlesztése. A társulás számára fontos, hogy a helyi lakosság és az ideérkező
turisták számára a helyi értékek elérhetővé váljanak és térségünk a szabadidő eltöltésének kellemes helyszínét jelentse. Ennek
érdekében a fejlesztések vonatkozásában a fenntarthatóság az elsődleges szempont.
Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
KBC-Arad Fejlesztési Ügynökség
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon/fax: 06-66/445-887, Mobil: 06-20/229-5055
Honlap: www.kozepbekes.hu, E-mail: kozepbekes@pannonmail.hu
1. Projekt partner: Körösök Völgye Natúrpark Közhasznú Egyesület
Az egyesület, a földrajzilag is jól körülhatárolható Körösök Völgye térség ökoturisztikai fejlesztésének, a környezet- és természetvédelmi programok koordinált megvalósításának érdekében jött létre 2002-ben. A jelenleg 23 tagot számláló egyesületet a Körösök Völgye fenntartható fejlődéséért elkötelezett önkormányzatok és szervezetek alkotják. A térség települési
önkormányzatai látták meg a kihívást, mely szerint a Körösök Völgye közös összehangolt fejlesztésre szorul. A Körösök Völgye összefüggő bio-geográfiai egység, amely érzékeny, sérülékeny ökoszisztéma, ezért ökológiai stabilitásának megőrzése, a
lakosság, a környezet és a gazdaság egészséges rendszerbe foglalása a megalakulás fő indoka és célja, ahol a fenntarthatóság elve alapján a természeti-környezeti értékeknek és az épített örökségnek van elsőbbsége.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Körösök Völgye Látogatóközpont: 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget
Telefon/fax: 06-66/445-885, Mobil: 06-20/910-7577
Honlap: www.korosoknaturpark.hu, E-mail: naturpark@globonet.hu

2. Projekt partner: APS Aqua Crisius
A szervezet 2006-ban látott napvilágot a rekreációs sporthorgászat, szabadidő, kikapcsolódás és a természet
biodiverzitásának, ökológiai egyensúlyának fenntartása céljából. A szervezet anyagi forrását a több mint 2000 tag tagsági
díjának hozzájárulása, szponzorok és projektek biztosítják.
A célkitűzések közé sorolható a rekreációs sporthorgászat anyagi forrásainak hosszú távú kezelése, versenyek szervezése és
lebonyolítása, bevezető tanfolyamok a sporthorgászat és ökológiai oktatási tevékenységek gyermekek és fiatalok számára.
Az Aqua Crisius kezdeményezésére szerveződött az első nemzetközi halászati és környezetvédelmi tábor Csárdaszálláson
2006-ban, amely 2007-ben és 2008-ban is folytatódott. Megszervezte a vízpartok tisztítását Sáji, Nagyvárad, Bátor,
Körösrév, Sólyom és Ökrös települések környékén.
Az APS Aqua Crisius 2008-óta tagja a Romániai Horgászok Országos Szövetségének, és a Természet 2000 koalíciónak. Foglalkozik még: a védett területek kezelésével a Sebes- és Fekete Körösök mentén; szemléletformáló tevékenységek szervezésével és megvalósításával; vizes élőhelyek és a vízi ökoszisztémák gondozásával; a városi zöldövezetek és szabadidős területek karbantartása, kezelése; a vízi ökoszisztémák és védett területek kutatása, feltérképezése.
APS Aqua Crisius: Piata 1. Decembrie nr. 2.
Oradea, Bihor, 410068 – Romania
Tel.: 0359-416011, 0749-184193
Honlap: www.aquacrisius.ro; E-mail: contact@aquacrisius.ro

