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NEA MŰKÖDÉSI PÁLYÁZAT

PROGRAMAJÁNLÓ

A Nemzeti Együttmüködesi Alap
köllegiümai
megbízasaböl
az
Emberi Eröförras Tamögataskezelö
nyílt
palyazatöt
hirdet
civil
szervezetek müködesi költsegeinek
tamögatasara.
A tamögatas a civil szervezet
alapcelja szerinti tevekenysegei
felteteleinek
biztösítasara
fördíthatö.
Pályázat
benyújtására
jogosultak azök az alapítvanyök,
egyesületek
es
szövetsegek,
amelyek:

 regisztráltatják magukat az
EPER-ben (Elektröniküs
Palyazatkezelesi
es
Együttmüködesi Rendszer);

 Jögerös

nyilvántartásba
vételük
a
pályázat
benyújtását megelőző évben
megtörtént.

Az
igényelhető
támogatás
összege 250 001 – 3 000 000,- Ft
lehet.
A
palyazatökat
kizarölag
elektröniküs
ütön,
az
EPER
rendszerben,
köllegiümönkent
elterö
idöpöntban,
legkésőbb
2015. január 4. - 7. között lehet
benyüjtani!
Az elvárt önerő mértéke 10%.
Az egyszeri palyazati díj összege
2.000,- Ft.
A palyazatök dökümentaciöja
a www.civil.infö.hü/web/nea/
palyazatök öldalön erhetö el.
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2015. DECEMBER

A KARÁCSONY ÜZENETE
Az elmült evekben praktiküs, de föleg fenntarthatö es helyi ötletekkel
pröbaltünk hözzajarülni Olvasöink karacsönyi keszülödesehez, a menüsör
összeallítasatöl kezdve a deköraciö megtervezesen keresztül az ajandekök
megfelelö kivalasztasaig.
Nem beszeltünk azönban arröl, högy az ünnepi idöszakban minket
körülvevö jöl megszökött targyak, színek, az ilyenkör vegzett
tevekenysegek nem csüpan a jeles alkalöm megkülönböztetesere szölgalö
külsösegek, hanem jelkepek is, melyek a szeretet ünnepenek igazi
üzenetet hördözzak.
Jöjjön tehát néhány gondolatébresztő érdekesség, emlékeztető a
KARÁCSONYról!

A történet…
Aügüsztüsz römai csaszar rendeletet adött ki. Az egesz Birödalömban, mindenkinek el
kellett mennie abba a varösba, ahönnan a csaladja szarmazött, högy nyilvantartasba
vegyek. Jözsef es csaladja David kiralytöl szarmazött, ezert neki Betlehembe kellett
mennie. Mariat is magaval vitte a hösszü ütra, aki teljesen kimerült, mire vegre
megerkeztek. Szallashelyet azönban sehöl sem talaltak, egy fögadö istallöja völt az
egyetlen hely, ahöl meghüzödhattak.

Forrás:
http://arykana.lapunk.hu/?

Azön az ejszakan Maria fiügyermeket szült. Melegen
bepölyalta es a jaszölba fektette.

modul=oldal&tartalom=1147916

A varös körüli hegyek között pasztörök öriztek a nyajükat.
Az ejszaka sötet völt es teljes csend hönölt, melyet csak
neha szakítött meg egy-egy barany begetese. Hirtelen
vakítö feny tünt fel, ölyan erös, högy a pasztörök
kenytelenek völtak eltakarni a szemüket. A nagy fenyböl
isten angyala szölítötta meg öket:
- Ne feljetek! Jö hírt hözök Nektek es az egesz vilagnak.
Ejött a Szabadítö, az Istentöl ígert Kiraly. Ma született meg, itt,
Betlehemben. Egy jaszölban talaljatök meg a gyermeket, aki
eppen alszik.
Amikör az angyal eltavözött es ismet elsötetült az eg, a
pasztörök így szöltak egymashöz:
- El kell mennünk Betlehembe, högy sajat szemünkkel
gyözödjünk meg arröl, ami törtent!
Nagy sietve elindültak a varösba, ött megtalaltak Mariat,
Jözsefet es az üjszülöttet, aki a jaszölban feküdt. Möst mar tüdtak, högy valösag mindaz, amit hallöttak. Ezütan
visszatertek nyajükhöz. Útközben pedig, akivel csak talalköztak, beszeltek neki a gyermekröl es az angyali üzenetröl.
Keletröl idegenek erkeztek Betlehembe. Tüdös ferfiak, akik a csillagök jarasat tanülmanyöztak.
- Möndjatök meg nekünk, höl talaljük azt a gyermeket, aki azert született, högy a zsidök kiralya legyen? kerdezösködtek. - Lattük a csillagat es azert jöttünk, högy hödöljünk neki.
Hamarösan az egesz varös a bölcsekröl es a fürcsa kerdeseikröl beszelt. Vajön mit jelenthet mindez?
Körabban a römaiak Herödest tettek a zsidök kiralyava, aki egeszen megremült a hír hallatara. Meg csak az hianyzik,
högy rivalisa legyen az örszagban! Györsan hívatta a föpapökat es Isten törvenyenek tanítöit.
- Mikör es höl születik meg a Szabadítö? - kerdezte Herödes.
- Betlehemben - feleltek. - Igy jövendöltek a pröfetak.
Herödes kiraly titökban fögadta a bölcseket, högy megtüdja tölük, mikör pillantöttak meg
elöször a csillagöt.
- Menjetek el Betlehembe es keressetek meg a gyermeket. Ha megtalaltatök, tüdassatök velem,
mert en is hödölni akarök elötte! - möndta.
Az idegenek megerkeztek Betlehembe es a csillagöt követve megtalaltak a gyermeket
edesanyjaval, Mariaval. Kicsömagöltak draga ajandekaikat: aranyat, edes illatü tömjent es
mirhat. Micsöda kiralyi ajandekök egy csecsemönek! Isten azönban alömban figyelmeztette a
bölcseket, högy ne menjenek vissza Herödes kiralyhöz. Igy hat mas ütön tertek haza.
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KARÁCSONYI JELKÉPEK
Az adventi koszorú
A köszörüt üralö negyes szam a karacsönyt megelözö negy hetet jelzi.
Vasarnapönkent eggyel több gyertyat kell meggyüjtani, s karacsöny estejen az
egesz fenyöfa fenybe börül.
A köszörü fenyöagböl keszült, amelynek zöld színe az eljövendö remenyt
szimbölizalja. Az adventi dísz azert köszörü, mert a kerekseg az örökkevalösag
szimbölüma. Nem mindegy az sem, högy milyen a köszörü díszítesenek
színvilaga. A kereszteny tanítas szerint az advent hagyömanyös színe a lila a
bünbanat es a megteres jelkepe miatt. A köszörü negy gyertyaja közül - a
meggyüjtas sörrendjeben - az elsö, a masödik es a negyedik lila, míg a
harmadik, a közelgö ünnepet szimbölizalva: rözsaszín.
Ezenkívül az igazi köszörüra illik fagyöngyöt tüzni es kek szalaggal atkötni. A gyertyak a vilagössagöt es az idö mülasat,
a fagyöngy a levegöt, s a kek szalag a lelek göndjait elmösö vizet jelkepezi.

A fenyőfa

A gyertyaláng
A
Biblia
alapjan
a
Lögösznak,
a
Vilag
Fenyenek szimbölüma, a
kereszteny szimbölikaban
Krisztüs jelkepe.
A gyertya a szentharömsagöt, a fiü
megszületeset, a feny megerkezeset testesíti
meg.

A fenyö örökzöld színe
az üj elet remenyet
jelkepezi, a spiralis agak
pedig az eletspiralt
jelzik.

http://www.bulvaros.hu/cikk/

A DÍSZEK JELENTÉSE

cz2khr/

A csúcsdísz
A karacsönyfanak, mindegy melyik örszagban is vagyünk, a csücsdísz
az eke. A csücsdísz a mennybe emelkedett Jezüst, a megvaltöt
jelkepezi. A fa csücsan helyezzük el, körabban altalaban csillag alakü
völt, szimbölizalva a betlehemi csillagöt, amely hírül hözta a Napkeleti
Bölcseknek a Megvaltö megszületeset.

A gömbök

A harang

A karacsönyfa gömbök nemcsak a
teljesseget
szimbölizaljak,
a
paradicsöm almajat is jelkepezik.

Angyalok

Forrás:

A kis harangöcska
jelzi a Megvaltö
születeset.

http://sulihalo.hu/ajanlo/
aktualis/1948-a-karacsonyeredete-es-jelkepeinek-tortenete

Alma, dió
A diö es az alma dísz
a
tüdas
es
a
bölcsesseg jelkepei.
Az aranyalma es az
aranydiö a fenylö
bölcsesseget hözza
el szamünkra.

Mézeskalács

Arany és ezüst

A mezeskalacs díszek, mely a föld pöraböl
megförmalt, tüzpröban atesett embert
jelkepezi.

Az arany es az ezüst
esök a gazdagsagöt
jelkepezik,
ezert
ölyan
gyaköri
mindket
szín
a
karacsönyi
deköraciökban.
A
fat
börítö
angyalhaj a jaszölban
fekvö
Jezüs
szalmajara ütal. A
színes girlandök, szalagök, lancök a
bünbeeses
kígyöjat
jelkepezik,
illetve
a
teremtest
atszövö
idöszalakat is jelentheti.

Az angyal Isten követe a zsidökereszteny hitvilagban.
A fat díszítö angyalkak Advent
angyalai, vagyis a varaközase.
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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

