KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

VIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM
MEGNYERTEM A
HOGYAN TOVÁBB?

PÁLYÁZATOT,

Gyakran előfordul,
hogy egy pályázat
benyújtása és a
t é n y l e g e s
megvalósítása
k ö z ö t t
megváltoznak
a
körülmények,
azonban a támogatási lehetőséget
nem szeretnénk elszalasztani.

2017. DECEMBER

MEGJELENTEK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK!
Bár a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Programja keretében
rendelkezésre álló fejlesztési források közel 70%-a gazdaságfejlesztési célokra
fordítható, az ún. közösségi célú
pályázati felhívások is komoly
beruházásokhoz biztosítanak lehetőséget, elsősorban a települési
önkormányzatok, civil szervezetek és egyházi szereplők számára.
A támogatások közös jellemzője, hogy közcélú, vagyis a helyi közösségek,
lakosok által térítésmentesen használható létesítmények fejlesztésére,
programok szervezésére igényelhetőek.
A 200.000,- Ft - 10.000.000,- Ft között igényelhető forrás 75—85%-os
támogatási intenzitás mellett kérelmezhető, a megvalósítás helyétől függően
15-25% önrész szükséges hozzá.

A VP Irányító Hatósága 2017.
december
7-én
közzétett, A támogatás felhasználásának lehetséges területei rendkívül széleskörűek:
„a
Vidékfejlesztési
Program  természeti, táji érték rehabilitációja, fejlesztése, látogathatóvá tétele;
keretében
társfinanszírozott  védett épületek, létesítmények restaurálása, felújítása, látogathatóságának
pro j e kt e k
megvalósításával
biztosítása;
kapcsolatban felmerült gyakorlati

tájházak, gyűjteményes helyek, emlékházak, kézműves műhelyek fejlesztése;
kérdésekről” c. tájékoztatója 18

belső-és külső közösségi terek fejlesztése;
oldalban foglalja össze az ilyen
esetekre vonatkozó szabályokat.
 szabadtéri közösségi- és rendezvényterek fejlesztése;
Az útmutató kitér az alábbiakra:





mérföldkövek módosítása



létszámtartásra
szabályok

vonatkozó

közbeszerzésre
szabályok

vonatkozó






változás bejelentés
műszaki-szakmai
tartalom
változása (pl. új megvalósítási
hely,
más
típusú
eszköz
beszerzése stb.)




szabadidős- és sportparkok, sportpályák fejlesztése;
közösségszervező, szemléletformáló programok szervezése.

A pályázati dokumentációk a Magyar Államkincstár oldaláról tölthetőek le,
bővebb információ, ingyenes pályázati tanácsadás az Egyesület
munkaszervezeténél érhető el.

előleg igénylés
kötelezettségátadás
öröklés

A Tájékoztató a Széchenyi2020
honlapjáról letölthető.
Ugyanitt található a szintén
nemrégiben
közzétett
„a
Vidékfejlesztési
Program
f e lh í v ás a i h o z
ka pc s o ló d ó
jelzálogjog
a l a pí t á s á n a k
lehetőségeiről” c. tájékoztató is!

ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink és az Érdeklődők
figyelmét, hogy az Egyesület irodájában
2017. december 22. és 2018. január 1. között
az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!
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KARÁCSONY - VÁSÁR
Ha Karácsony, akkor a Karácsonyi Vásárok sem hiányozhatnak. Nyitvatartásuk
általában az Advent időszakához igazodik, azokhoz a hetekhez, napokhoz,
amikor felkészülünk a karácsonyra, várakozunk, na és persze vásárolunk…
Az első okirattal bizonyított karácsonyi vásár Frankfurt am Main-ban volt 1393ban. A következő, amiről említést tesznek a korabeli iratok, az a drezdai vásár 1434-ben.
Mézeskalács vásárról először az augsburgi városháza jegyzőkönyve tesz
említést 1498-ban. Ezt már tekinthetjük a karácsonyi vásárok előfutárának, hiszen a mézeskalács már azokban
az időkben is jelentős szerepet játszott az ünnep során. Bécsben 1600-ban édességet árusítottak egy karácsony
előtti bódévásárban, Nürnbergből pedig az első hivatalos utalás 1628-ból származik. Münchenben a legkorábbi
Jézuska vásárt 1642-ben rendezték.
Igazán csak a 17. században jöttek létre az első újkori vásárok, amik alig tértek el a maiaktól.
Általában a városok főterén rendezték meg, a tér középén
pedig hatalmas feldíszített karácsonyfát állítottak. Körülötte
a színesen díszített standokban kézművesek, kosárfonók,
játékkészítők és üvegfújók árulhatták portékájukat.

A karácsonyi
ajándékozás

A mai napig a németek a műfaj koronázatlan királyai: a
legnépszerűbb
karácsonyi
vásárt
évről
évre Nürnberg történelmi óvárosában rendezik, mely több
mint kétmillió látogatót vonz évente.

szokását egyes
források szerint
Luther Márton
vezette be, 1545-ben.

(forrás: www.she.hu)

Ma persze már nem kell német nyelvterületig utaznunk, ha karácsonyi
vásári hangulatra vágyunk. Szűkebb pátriánkban is egyre több, családias
hangulatú vásárt szerveznek, ahol az ajándékok beszerzésére, vagy
csak közös időtöltésre is lehetőségünk nyílik!
Békésen Szeretetvendégség és adventi kirakodóvásár várja a látogatókat
minden adventi vasárnap (2017. december 17. és 24.) a Széchenyi téren (a
bíróság épülete előtt).
Békéscsabán 2017. december 1. és december 31. között a Szent István
téren várnak az eladók portékáikkal és vásári finomságokat is kóstolhatunk.
Gyomaendrődön 2017. december 16-17-én rendezik az Ezüstcsengő
Adventi Hétvégét a Körös Látogatóközpontban (Gyomaendrőd Jókai Mór u.
6), ahol nemcsak vásárolhatunk, de kulturális programok is várnak
Bennünket.
Mezőberényben Ajándékosztás és karácsonyi vásár vár 2017. december 16.
10-16 óráig a Mezőberény Művelődési Központban.
Szarvason Szarvas Város Barátainak Köre jóvoltából a Cervinus Teátrum
aulájában kerül megrendezésre a Jótékonysági vásár az idősekért, 2017.
december 16-án szombaton 9-18 óra között és 2017. december 17-én,
vasárnap 9-12 óráig.
Ezen kívül még számos óvoda, iskola, kisebb nagyobb közösség rendez
vásárt, melyek általában valamilyen jótékony célt szolgálnak és ahol kézzel
készült apróságokat lehet beszerezni, hogy a karácsonyfánkat díszítse és a
lelkünket melengesse.

2

KARÁCSONY - VÁSÁR
Ha Karácsonyi Vásárba indulunk, biztosak lehetünk benne, hogy - a várva
várt újdonságok mellett - régi, jól ismert élményekkel is találkozunk, hisz e
vásárok fűszeres, forralt boros, kürtős- és mézeskalácsos illata sajátságos.
A fények játékának látványa, a gyerekek csodálkozó szemeinek csillogása
mindig jelen van egy-egy ilyen programon. A lelki felüdülés mellett az
ünnepi kellékeket is megvásárolhatjuk.
A dekorációként használható, vagy ajándéknak való kézzel készített egyedi
termékek, csecse-becsék különféle anyagokból, a textilen és a bőrön át a
fémen és a fán keresztül az üvegig, várják, hogy hazavigyük őket.
Persze a nagy forgatagban megszomjazik, megéhezik az ember fia, lánya.
Ilyenkor jól esik, hogy a vásárokban finomakat ehetünk-ihatunk.
A sült gesztenye a legtipikusabb
vásári étek, de otthon is elkészíthetjük:
Legalább egy órán át áztassuk vízbe a
gesztenyeszemeket (fényes, sötétbarna
színű, sima és kemény felületű,
méretéhez képest nehéz, és hasonló
nagyságú szemeket) majd egy éles
késsel vágjuk be a domború felüket.
Sütőpapírral
bélelt
tepsiben,
előmelegített sütőben, 200 fokon
süssük kb. 25-30 percig.
10 percre csomagoljuk konyharuhába
és még melegen pucoljuk meg.

Figyelem!

A szelíd (gesztenye)
éltet,
a vad mérgez!

(www.femina.hu)

Forralt bor:

A
nehezebb
é t e l e k
kedvelői
előszeretettel
fogyasztják
ilyenkor is a
friss
sült
kolbászt, vagy
akár a töltött
káposztát is.
Egy kiadós étkezés után azonban ilyenkor
se feledkezzünk meg a mozgásról!

Hozzávalók: 7,5 dl vörösbor, 3 dl víz, 6-7
evőkanál cukor, 6 szem szegfűszeg, 1 rúd
fahéj, 4 szelet citromkarika.
Elkészítés: a bort felmelegítjük a vízzel, a
cukorral, a fahéjjal és a szegfűszeggel.
Forrnia nem szabad!
Végül belekeverjük a citromkarikákat.
(www.mindmegette.hu)

Autóspuncs:
Hozzávalók (személyenként):
2,5 dl erős fekete tea,
1 evőkanál
ribizliszörp, 1 db narancs, 2 evőkanál
citromlé,
2,5 dkg cukor, kevés fahéj és fehér bors.

Kellemes kikapcsolódást nyújthat a szánkózás,
korcsolyázás, de egy kellemes séta is.

Reméljük az idei
tél kellően hideg
Elkészítés: Erős fekete teát készítünk,
lesz, ahhoz, hogy
leszűrjük, majd hozzáadjuk a narancs
a Körös holtágak
kicsavart
levét,
a
citromlevet,
a
befagyott jegén
ribizliszörpöt és a cukrot, ízlés szerint
gyerek és felnőtt
fűszerezzük a fahéjjal és fehér borssal.
Kis lángon addig melegítjük, míg a cukor el nem olvad, majd b á t r a n
csúszkálhasson,
leszűrjük és forrón tálaljuk.
csak az arra kijelölt helyeken persze!
(Borbély László (1992): Forró italok)
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KARÁCSONY

Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:

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

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

