
              

 

 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 

ÖKOTURISZTIKAI KÉPZÉS (TRÉNING) 
 

 

LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása  
 

„Együttműködés a hortobágyi és hajdúsági térségek között a természeti kincsek és évszázados 

hagyományok ápolásában, népszerűsítésében” 

(kód: VP6-19.3.1.-17, azonosító: 1919672892) 
 

 

Időpont : 2020. március 13. (péntek) 13 órai kezdettel (második képzési nap) 

Helyszín : Régi Tanyasi Iskola (Hajdúvid község, Vasút utca 2.) 

Résztvevők: jelenléti ív szerint 
 
 

A megvalósult tevékenységek leírása 
 

13 órai kezdéskor a résztvevők zöme megjelent a képzés helyszínén, ahol egy óra állt 
rendelkezésre a 3 fogásos menü (raguleves, bakonyitokány és rizs, aprós sütemény) 
elfogyasztására, valamint a képzés szervezésével megbízott szervezet hostessei által osztott 
prospektusok átvételére, valamint a jelenléti ív aláírására.  
14 órakor Csige Balász (Hortobágy LEADER HACS) vidékfejlesztési szakember számolt be a 
közelmúltban és jelenleg elérhető olyan Európai Uniós, valamint hazai forráslehetőségekről, 
amelyek a vidéki turisztikai fejlesztésekhez járulhat hozzá. 
A következő két prezentáció Gencsi Zoltán szakértő által került felvezetésre. Az első előadás a 
térség – Kárpát-medence – ősi háziállat fajtáiról és azok tartásával kapcsolatos trendekről 
hangzott el (sok, a falusi emberek számára érdekes tény felvillantásával).  
A második diaképes előadás az egykor térségünkben évszázadokig méltán népszerű, ridegtartású 
marhafajtáról – a magyar szürkemarháról – szólt, annak is elsősorban a német területeken 
felkapott tematikus túraútvonalakról „a hajtóutak” történetéről és jelenkori tapasztalatiról 
hangzott el. Az előadás végén szó esett a Hajdúságban az elmúlt években felkapott, a téma helyi 
turisztikai programokba történő integrációs törekvéseiről is.  
Az utolsó előadás Molnár Antal – a Zöld Kör elnöke, turisztikai szakértő – tolmácsolásában a 
madármegfigyelő és – fotós túrák tapasztalatairól, továbbá a természeti örökségünk 
hasznosításával elérhető turisztikai programlehetőségekről szólt.  
A képzési napot 18 óra után – az elhúzódó előadásokat követően – helyi gazdálkodók által 
előállított tájjellegű vacsora (csülökpörkölt, főtt krumpli és savanyúság) és gasztronómiai 
bemutató zárta, amely bemutató a különböző házi kenyér készítésii tapasztalatok megosztásáról 
szólt. 
 

A képzés az EU-Roma Egyesület közreműködésével került lebonyolításra. A képzés gazdája a Zöld 
Kör, támogatója az Európa Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapjának LEADER programja. 
 
 
Hajdúböszörmény, 2020.03.13. 
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