KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM
EMVA KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK

2014.08.01—2014.12.31

2014. DECEMBER

PROGRAMAJÁNLÓ

LEADER
113/2014. (VII. 22.) MVH közlemény

Vidéki örökség megőrzése
118/2014. (VII.22.) MVH közlemény

Békésen december 7én a Babtista Gyülekezet kórusa koncertezik
a Széchenyi téren,
december 13-án a
Kecskeméti
Gábor
Kulturális Központban
Luca Napi kézművesés Belencéres Batyus
táncház várja az érdeklődőket,
december 17-én a Református templomban
Karácsonyi
Kórusok
Hangversenyét szervezik.

Mikro-vállalkozások létrehozása és
fejlesztése
116/2014. (VII.22.) MVH közlemény

Falumegújítás-és fejlesztés
115/2014. (VII.22.) MVH közlemény

Bővebb info:
www.bekesvaros.hu

Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
117/2014. (VII.22.) MVH közlemény
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FENNTARTHATÓ KARÁCSONY
A környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjai egyre
inkább tematizálják a közbeszédet, vitaalapot jelentenek a lelkes környezetvédők és a szkeptikusok számára.
Vannak, akik a környezettudatosságot életmódnak tekintik,
egyesek szerint ez komoly felelősségünk, mások viszont csak
múló divatjelenségnek gondolják.
Egy biztos, más nagyobb ünnepekhez hasonlóan karácsonykor
is a szokásosnál több figyelemfelhívó üzenet jut el hozzánk arról, hogy kis odafigyeléssel ezt a sokak által az egyik leginkább
környezetromboló időszakot is a természetvédelem és fenntarthatóság szolgálatába állíthatjuk anélkül, hogy igazán fontos dolgokról kellene lemondanunk.
Bővebb infó:

www.eletforma.hu

Hírlevelünk ez évi utolsó számában összegyűjtöttünk néhány ilyen egyszerű, de nagyszerű ötletet.
NE CSOMAGOLJUNK
A keletkező hulladék minimalizálására a legjobb módszer, ha a fa alá kerülő ajándékokat
nem csomagoljuk, főként, mivel a vásárolt termékek, áruk
nagy része egyébként is többszörös gyári burkolatban kapható. Ha mindenképpen látni szeretnénk szeretteink arcát papírtépés
közben, használjunk használt újságpapírt, vagy
különböző, később is használható textíliákat.

TERMÉSZETES ANYAGOKKAL
DEKORÁLJUNK

Az ehető díszek (mézeskalács,
habcsók) nemcsak a fán mutatnak jól, elkészítésükbe a
gyerekek
is
bevonhatók,
később pedig jó étvággyal el is fogyaszthatóak!
A varródobozban kallódó
gombok,
anyagmaradékok
pedig egy kevés színes filccel
cuki figurákká formálhatók,
melyek garantáltan nem törnek el, így biztosan nem kell
helyettük újat venni jövőre.
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A karácsonyi hangulathoz persze
a
gyertyafényben
csillogó
üveggömbök is kellenek.
Figyelem!
Egy kis tisztítás után a
nagyszülőktől
maradt díszek
is pont olyan
s z é p e n
villognak, mint
az újak, bátran
vegyük hát elő őket, hisz a környezettudatosság mellett ma a
vintage is divat.

FENNTARTHATÓ KARÁCSONY
„ZÖLD” FENYŐFÁT VÁLASSZUNK
A közhiedelemmel ellentétben a műfenyővel kevésbé óvjuk a
környezetünket, inkább csak saját dolgunkat könnyítjük meg,
hisz megszabadulunk az utánajárás, takarítás nyűgétől.
A leginkább környezettudatos megoldás karácsonyfa témában a
gyökeres változat, ami visszaváltható, vagy kiültethető a kertbe.
Figyelem! A fa gyökere elvileg épp
akkora, mint a koronája.
Vagyis a másfél méteres növény
húszcentis cserépben nem valószínű, hogy megéri a jövő évet, erre
ü g y e l j ü n k
a
vásárláskor. Műanyag égő helyett
pedig gyújtsunk gyertyát.
PRAKTIKUS AJÁNDÉKKAL
VÁSÁROLJUNK A
KÉSZÜLJÜNK
TERMELŐI PIACON
Az
ajándék
kiválasztásakor
a fenntarthatóság jegyében az
a legfontosabb,
hogy
olyasmi
legyen, ami feltehetőleg nem a
padláson porosodva végzi.
Környezetvédők szerint a legkevésbé környezetterhelő ajándékok a
szolgáltatások.
Lehet masszázsbérlet, színházjegy
vagy éppen egy vacsorameghívás,
biztosan nem kell attól tartani, hogy
használatlan hulladékot termelünk
vele.
Nem kevésbé fontos választási
szempont a közösség érdeke. Akár a
katalógusból értékesítő szomszéd,
akár a kézművességből megélni
próbáló távoli ismerős vagy a fodrász rokon az, akitől az ajándék
származik, a vevő nemcsak a megajándékozott, hanem az eladó karácsonyát is boldogabbá teszi majd.

Bővebb infó:

www.protokollinfo.hu

Ha a helyi piacon intézzük a nagybevásárlást, az élelmiszerpazarlás csökkentéséhez
és a helyi gazdák
megélhetéséhez is
hozzájárulunk!

LEGYEN EGYÜTT A CSALÁD!

És ami talán a legfontosabb: hagyjunk időt olvasásra, játékra, beszélgetésre a számunkra kedves emberekkel, figyeljünk egymásra,
törődjünk másokkal!
Ez nemhogy áramot nem fogyaszt, de feltöltő
hatása van… a
lélekre.
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BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület munkaszervezete
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és
Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet
kíván
az Egyesület minden Tagjának és Partnerének!

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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ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:
8.00—16.00
Kedd:
8.00—16.00
Szerda:
8.00—16.00
Csütörtök:
8.00—18.00
Péntek:
8.00—16.00

