
 
 
 

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Tár sulás  
tisztelettel meghívja Önt  a  

” Körösök Völgye Periodika  
- Informatív kiadvány a Körös folyók természeti, kulturális értékeiről és  
 turisztikai vonzerőiről” (HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer)  

című projekt sajtótájékoztatóval egybekötött hivatalos nyitórendezvényére.  
 

Program:  
  Nyitóbeszéd, elnöki köszönt ő  

  Projekt-bemutatás  
  A szerkeszt őség bemutatkozása  
  El őadások 20-20 percben  

o  Boldog Gusztáv: A Körösök-völgye  
 o  Szelekovszky László: Grófi családok  
   Büféebéd  

 
Időpont:  

2012. május 31-én 11.30 óra  
Helyszín:  

Körösök Völgye Látogatóközpont (Békéscsaba, Széchen yi-liget)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Továbbá tisztelettel meghívjuk a CrisPer projekt el ső bemutatkozó rendezvényére is,  
amelyet a Körösök Völgye Fesztivál keretében valósí tunk meg  

Békés, Békéscsaba és Gyula városaiban 2012. május 26. és 28. között.  
Részletek a www.kozepbekes.hu  oldalon.  

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  
 
Közép-Békési Területfejlesztési  

Körösök Völgye Önkormányzati Társulás Aqua Crisius 
Natúrpark Egyesület (Nagyvárad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hungary-romania-cbc.eu www.huro-cbc.eu 
Jelen program tartalma nem feltétlenül tükrözi az E urópai Unió hivatalos álláspontját.  

 



 

Körösök Völgye  
ingyenes  turisztikai  élménymagazin  
 
Telefon: 30/521-6061  
E-mail : magazin@korosokvolgye.hu  

 

„Körösök Völgye Periodika - informatív kiadvány a  
Körös folyók természeti, kulturális értékeir ől és turisztikai vonzer őir ől”  

projekt bemutatása  

2011-ben  a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társu lás   újabb  pályázatot nyert 

a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm űködési Program keretében , amely a 

térség stratégiai céljaival összhangban, a Körösök Völgye népszerűsítését tűzte ki célul (Körösök 

Völgye Periodika - informatív kiadvány a Körös foly ók természeti, kulturális értékeir ől és 

turisztikai vonzer őir ől (HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer) .  

A projekt  18  hónapon keresztül  (2012.  április  1.  -  2013. szeptember  30.),  negyedévente  

megjelenő, ingyenesen elérhető, nyomtatott és online magazin formájában, valamint támogató  

weboldalon   mutatja   be   térségünk   természeti,   turisztikai   és   kulturális   értékeit,  

programlehetőségeit, környezetbarát szemléletmódot közvetítve elsősorban az itt élő lakosság  

és az ideérkező turisták számára. A hat lapszámhoz kapcsolódóan ingyenes, nyílt túrákra és  

szabadidős  programokra  hívjuk  a  lakosokat,  mind  a  magyar,  mind  a  román  oldalon.  

E projektben magyarországi partnerünk a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület , romániai  

partnerünk a nagyváradi Aqua Crisius  természet- és környezetvédelmi szervezet.  

A  kiadvánnyal  alapvető  célunk  a  természeti  és  kulturális  értékeink  megismertetése,  a  

környezet- és a természetvédelem hangsúlyozása élőhelyünk védelme érdekében, javaslatok,  

tanácsok nyújtása az egészségesebb és tudatosabb életformához, a környezet és a természet  

tiszteletének  erősítése,  a  határ  két  oldalán  élő  lakosság,  az  önkormányzatok  és  a  helyi  

vállalkozók  közelítése  egymáshoz.  A  térségben  megvalósuló  fejlesztésekről,  turisztikai  

attrakciókról, programokról, rendezvényekről szóló tájékoztatással pedig segítséget nyújtunk  

abban, hogy az itt élők és az idelátogatók teljes körűen informálódjanak a térség turisztikai  

lehetőségeiről, ezáltal megfelelő élményekhez jussanak a Körösök Völgyében.  
 
 

Üdvözlettel:  
 
a szerkesztőség  

 


