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2013. DECEMBER

PÁLYÁZATI AKTUALITÁSOK

Mindazok számára, akik az ünnepi készülődést az
utolsó pillanatra halasztják, és év végéig gőzerővel
dolgoznak, összefoglaltuk a vidékfejlesztés területén
2013. december havában aktuális tennivalókat, határidőket.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap III.
tengely Falumegújítás-és fejlesztés és Vidéki
örökség megőrzés intézkedései keretében 2013ban támogatást nyert projektgazdáknak legkésőbb 2013. decemberében be kell nyújtaniuk első, a beruházás legalább 10%-t elszámoló kifizetési kérelmüket.
A kifizetési kérelmek beadásával kapcsolatos részletes
szabályokat az alábbi, kötelezően alkalmazandó közlemények
tartalmazzák,
melyek
a
www.mvh.gov.hu weboldalról letölthetőek.
Falumegújítás-és fejlesztés: 114/2013. (VII.22.)

Vidéki örökség megőrzése: 111/2013. (VII.22.)
Elvárt végzettség:
igazgatás szervezői, jogi, közgaz- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap IV. (LEADER) tengely
dasági, vidékfejlesztési mene- keretében 2013-ban támogatást nyert ügyfeleknek 2014. április
dzseri, agrár-mérnöki.
elejéig kell legkésőbb első, a fejlesztés legalább 10%-ra vonatkozó
elszámolásukat benyújtaniuk.
Alkalmazás feltételei:
határozott idejű, főállású
Az egyes vidékfejlesztési jogcímek esetében 2013. december 31-ig érvémunkaviszony;
nyes további kifizetési kérelem közlemények az alábbiak:
munkavégzés helye Békéscsaba;
LEADER I-II. kör: 110/2013. (VII.22.)
munkabér:
megegyezés
LEADER III. kör - 2013: 153/2013. (VIII.22.)
szerint.
Mikro-vállalkozások fejlesztése: 113/2013. (VII.22.)

A jelentkezéseket (fényképes
önéletrajzot, motivációs levelet,
az iskolai végzettséget igazoló
irat másolatát és a 2014 – 2020as időszakra vonatkozó szakmai
programtervet) a fizetési igény
megjelölésével postai úton kérjük eljuttatni az 5600 Békéscsaba, Pf. 142. címre, legkésőbb
2013. december 18-ig.
Bővebb információ:
www.korosokvolgye.hu/hirek

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 112/2013. (VII.22.)
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület munkaszervezete az elszámolások megfelelő összeállításának és a támogatások mihamarabbi lehívásának érdekében ingyenes konzultációt tart,
2013. december 10-én (kedden), du. 15 órától,
az Egyesület Békéscsaba, Mednyánszky u. 2., I/10.
szám alatti ügyfélszolgálati irodájában.
FIGYELEM! A 104/2013. (XI.14.) VM rendelet alapján turisztikai tevékenységek
ösztönzésére benyújtható pályázatokat legkésőbb 2013. december 20-ig kell
postázni az Egyesület 5600 Békéscsaba, Pf. 142. címre.
A 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján már csak működő hatósági állatmenhelyek
felújítására igényelhető támogatás. Az elektronikus kérelmeket 2013. december 13ig lehet benyújtani.
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KARÁCSONYI ÖTLETEK
Ahogy a narancs varázsos illata elkezd keveredni a fahéj, a
szegfűszeg, a fenyőgyanta, a tobozok és a csillagszórók összetéveszthetetlen illatával, tudni lehet, hogy közeledik az ünnep.
Koszorú, ajtódísz készül, s ma már hóesésben is gyönyörködhetünk. Az
ünnepi
készülődést
átjárja
az
izgalom,
s
ehhez
elválaszthatatlanul társulnak ezek a jellegzetes illatok. Ezek az illatok
kézzel foghatók, otthonunk pompás díszei lehetnek.
Tegyünk róla!
Az alábbiakban néhány kreatív ötletet szeretnénk megosztani az olvasókkal, melyekkel nemcsak az ünnepi hangulat fokozható, de a kézügyességünk is fejleszthető. www.szinesotletek.blog.hu

Még több ötlet és részletes
leírás a
www.kreativkozpont.hu
és a
www.ajandekkatalogus.hu
weboldalakon található.

Befőttes üvegek teteje minden
háztartásban akad. Ezek a tárgyak
kiváló alapok karácsonyfa díszek
készítéséhez.
Használhatunk szalvéta technikát,
ragaszthatunk bele apró köveket,
gyöngyöket, fényképet.
Csillámfestéket, gyöngyház fényű
decoupage ragasztót használva olyan
csillogó felületet hozhatunk létre, amelyen megtörik, szóródik a fény,
így még színesebbé, vidámabbá teszi a karácsonyfát.
Érdemes a tető mindkettő oldalát díszíteni, így ha elfordul a fán, akkor
is szép. A tető szélét is fessük meg, vagy szalaggal, papírdísszel, egyéb
aprósággal dekoráljuk.
Ha masnit teszünk rá, még
szebb, alkalmibb lesz az eredmény.
Bátran használjunk különböző méretű tetőket. Így változatosabb lesz a díszek sora.
A kis akasztót fel is
ragaszthatjuk, vagy ki is
lyukaszthatjuk a tetőket.

Karácsonyi asztal díszei lehetnek a tobozból készült alkotások.
Nem kell hozzá más csak egy fagerezd , szárított
narancskarikák, akril festék, tobozok, gyertyák és
Egy fa lapra téve kalapáccsal
minden egyéb ami a karácsonyba belefér és jól
vastag
szöget
üssünk
bele, így alakítjuk ki a
mutat asztaldíszként.
lyukat, amibe az arany zsinórt, vagy szalagot
A tobozokat lefestjük a kívánt színre, vagy
fűzzük.
meghagyhatjuk
természetes
színében,
kedvünk szerint műhóval beszórjuk a még
friss festést. Először a mécses tartókat ragasztjuk fel, köré tesszük a kívánt díszítést.
Jó munkát!
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KARÁCSONYI ÖTLETEK
Karácsonyi díszek tobozból
A tobozokat lefestjük a kívánt
színre, vagy meghagyjuk természetes
színükben
(így
szebb!).
A toboz aljára tesszük a díszítést és felfüggesztjük
vékony szaténszalaggal. A gyönyörű díszek elkészítésének csak a fantáziánk szab határt.
Angyalka gemkapocsból
Az írószerekben, hobbi boltokban kaphatunk speciális formájú gemkapcsot, amit
aztán fel tudunk díszíteni.
Ha meg van az alap forma, akkor szalaggal
felfűzzük rá a gyöngyöt, amiből az angyalka feje lesz. Lapos fém
gyöngyből glóriát is
készíthetünk rá.
A szárnyakra is fűzhetünk kis gyöngyöket.
Ettől még különlegesebb lesz.

Még több ötlet és részletes
leírás a
www.kreativkozpont.hu
és a
www.ajandekkatalogus.hu
weboldalakon található.

Karácsonyfa díszek gombokból
Ha évek óta gyűjtöd a leszakadt gombokat, akkor könnyű dolgod van. Ha nincs kéznél sok gomb, akkor be tudod szerezni
internetről, teszveszről, vateráról. Néha lehet venni rövidáru
boltban is gomb csomagokat.
Miután kitaláltad, mit szeretnél készíteni, először tervezd meg.
Tedd egymásra a gombokat, és nézd meg, milyen a forma, a
méret, és a színvilág.
Ezután fűzd fel őket, lehetőleg vékony drótra. Így jobb a tartása. Ha figurát készítesz, akkor
a kezeket, lábakat gyöngyökből fűzd fel, szintén drótra,
mert így még alakíthatod is, de végtagok elkészítéséhez
zseníliával bevont drótot is használhatsz. Ezt hobbi boltokban, vagy játékboltok kreatív játék részlegén találod
meg.
Ajándékként is adhatod ezeket a kis figurákat. Ha ezt teszed, akkor kis ajándék dobozkákat bélelj ki selyempapírral és abban helyezd el őket, majd kis szalaggal kösd át, és
már kész is a helyes kis csomag.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Luca-napi boszorkányságokkal várják
Szarvason, a Tessedik Sámuel Múzeumba
mindazokat, akik szeretnének megismerkedni ezzel a sok érdekességet rejtő nappal és hagyományaival.
Ízelítő a programokból:
• fellép a békésszentandrási Fürge Lábak Néptánccsoport
• óriás társasjáték Luca napi babonaságokkal
• ismerkedés a szerelemvarázslás fortélyaival
• Luca- búza ültetés, karácsonyfa dísz készítés
• táncház
• mézeskalács díszítés Uhljarné Margóval
Szeretettel várnak kicsiket és nagyokat egy vidám
boszorkánykodásra!
Belépő: 400 Ft

Minden Kedves Olvasónknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és
Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet Kívánunk!

ÜGYFÉLFOGADÁS:

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Székhely: 5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2. I/10.
Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf.
142.
Tel./Fax: 66/430-355
Mobil: 20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu
Web: www.korosokvolgye.hu

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa
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Hétfő:
8.00—16.00
Kedd:
8.00—16.00
Szerda:
8.00—16.00
Csütörtök:
8.00—18.00
(16 órától előzetes
Időpont egyeztetés alapján)
Péntek:
8.00—16.00

