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December 14-én zárulnak a LEADER pályázatok!

A KÖRÖSÖK
VÖLGYE
VIDÉKFEJLESZTÉSI
KÖZHASZNÚ

2018. december 14-én bezárulnak
a Körösök Völgye Vidékfejlesztési
Egyesület illetékességi területén
érvényes
LEADER
pályázati
felhívások.
Támogatás

EGYESÜLET
igényelhető:
MUNKASZERVEZETE  turisztikai
KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS BÉKÉS,
BOLDOG ÚJ ÉVET

az

alábbi

célokra

szolgáltatások
(kivéve szálláshely fejlesztés)
 élelmiszeripari és kézműipari
termékek
 szolgáltatások
és
nem
mezőgazdasági
termelő
tevékenységek
 örökségvédelem.
Az

elnyerhető

forrás

összege

KÍVÁN AZ
200.000,- Ft - 10.000.000,- Ft, a
EGYESÜLET MINDEN támogatási intenzitás 50 - 85%.
TAGJÁNAK
ÉS PARTNERÉNEK!

A költségek építésre, felújításra,
infrastrukturális fejlesztésekre,
eszközök és gépek vásárlására,
marketing eszközök fejlesztésére,
de akár képzési díjra is
fordíthatóak.
A pályázati dokumentáció az
Egyesület
és
a
Magyar
Államkincstár honlapjáról érhető
el:
https://ekerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/
leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

Bővebb információ és ingyenes
tanácsadás
az
Egyesület
munkaszervezetétől kérhető.
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ADNI JÓ
A Karácsony a Szeretet ünnepe, és ahogy Paolo Coelho
mondja, a jótékonyság csak a Szeretet egyik
megnyilvánulása.
Egyes vélemények szerint nem szerencsés, hogy sokunknak
esetleg csak ünnepek idején jut eszébe másokra is gondolni,
mi azonban hisszük, hogy minden segítség számít.
Persze nem biztos, hogy tudjuk, hol, hogyan segíthetünk?
Hírlevelünk idei karácsonyi számában néhány, egész évben
áldozatos munkát végző szervezet ünnepi akciójából
gyűjtüttünk össze pár lehetőséget, a teljesség igénye nélkül.

Ha nem tehetsz nagy
dolgokat,
tégy apró dolgokat
nagyszerű módon!
Martin Luther King

Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt! Ezután
döntsd el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánod
ajándékod, s a cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal. (Tipp:
mesekönyv, ifjúsági könyv, színező, társasjáték, baba, labda,
iskolai rajzfelszerelés, édesség stb. Amit ne tegyél bele:
konzerv, romlandó étel, gyümölcs, gyógyszer, törékeny
tárgy, agresszivitásra késztető kép, játék, pl. pisztoly).
Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 20-ig juttasd el a begyűjtő
helyek valamelyikébe!
Ezek pontos címe, a cipősdoboz leadóhelyek nyitva tartása, illetve a helyi
partnerek elérhetősége a Gyűjtőpontok menüpont alatt olvasható.
A Baptista Szeretetszolgálat idei akciójáról a szervezet weboldalán bővebb
információ érhető el.

A MikulásGyár elsősorban
tartós élelmiszert (konzerv,
tészta, rizs, liszt, cukor, olaj
stb.), tisztító- és tisztálkodási
szereket, jó minőségű ruhát,
könyvet, játékot, édességet
vár
adományként.
Az
adakozók a legtöbb postán
térítésmentesen adhatják le
a j á n d é k u k a t
a
M i k u l á s G y á r n a k
2018. november 30. és
december 21. között, ahonnan
a Magyar Vöröskereszthez
juttatja azokat a Posta. A
dobozokra csupán rá kell írni
nagybetűkkel: MIKULÁSGYÁR.
Bővebb
információ:
http://mikulasgyar.hu/

A
Mentálhigiénés
Egyesület
az
alábbi
gyűjtőpontokon várja a
rászorulók
felé
továbbítható adományokat
(gyermek ruhát, cipőt,
gyermekjátékokat, férfi és női ruhákat,
cipőket,
kisebb
bútorokat,
evőeszközöket).
Békési Mentálhigiénés Szolgálat
Békés, Borosgyán utca 1/1. szám alatt,
hétfőtől-péntekig, 8.00-16.00 óra között
Békés Mérték Közösségi Ház
Békéscsaba, Békési út 40. szám alatt,
hétfő, szerda, péntek 8.00-12.00 óra
között
kedd, csütörtök 12.00-16.00 óra között

A
Magyar
Református
S z e r e t e t s z o l g á l a t
adománygyűjtésében több helyi
szervezet is közreműködik.

A cukor, olaj, konzerv, liszt, száraz
tészta, kakaó, tea, fűszer, édesség,
mosószer, öblítő, fogkrém, gyermekés felnőtt pelenka, sampon, tusfürdő
Pénzbeli adományokat a Szarvas és csomagokat
Békéscsabán
és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett Békésszentandráson is leadhatjuk.
53900052-12011502-00000000
Bővebb információ és a
számlaszámon fogadnak.
gyűjtőpontok listája: https://
Bővebb
információ:
http:// jobbadni.hu/egy-doboznyi-szeretetbekesmenta.hu/adomanyozas/
adventi-elelmiszergyujtes-2/
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ADNI JÓ
Charles Dickens eleinte talán félelmetes, de végig szívbemarkoló és végül
lélekemelő Karácsonyi Ének című meséjében a Londonban élő mogorva,
kapzsi öregember, Ebenezer Scrooge a főszereplő.
Karácsony van, ő pedig ugyanolyan goromba, mint máskor és nem hajlandó
átadni magát az ünnep szellemének. Idén azonban máshogy alakul számára a
karácsony, ugyanis éjszaka három szellem tesz nála látogatást.
E három kísértet feladata, hogy rávezessék Scrooget, milyen életet is él.
Megmutatják neki az elmúlt év karácsonyait, a jelen történéseit és a
valószínűleg bekövetkező jövőjét is, ha így folytatja az életét.
Az öreg eleinte humbugnak tartja az egészet, ám utazása során, melyet a
szellemekkel tesz, ráébred, hogy nem élheti le így az életét.
Ezen a hideg karácsonyi estén Scrooge szíve végre megnyílik és életében
először, átadja magát az ünnep varázsának.
Ha valaki még nem olvasta/látta, kötelező irodalom, de akinek ismerős
a történet, annak is garantáltan megéri újra elővenni, csakúgy, mint
néhány más karácsonyi klasszikust!

A mással jóltevő
ember
megkövéredik;

Hans Christian Andersen: A kis gyufaáruslány

és aki mást felüdít,

E.T.A. Hoffmann: Diótörő és Egérkirály

maga is üdül.

Jacob és Wilhelm Grimm: A suszter manói
Lev Tolsztoj: Panov apó karácsonya

Biblia

Hans Christian Andersen: A fenyőfa

ADOMÁNYGYŰJTŐ TELEFONVONALAK
1350 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 250 Ft/hívás
ill. SMS

1353 - Magyar Ökomenikus Segélyszervezet 250 Ft/hívás ill.
SMS

1355 - Babtista Szeretetszolgálat Alapítvány 300 Ft/hívás ill.
SMS

1356 - Katolikus Karitász 500 Ft/hívás ill. SMS
1358 - Református Szeretetszolgálat 250 Ft/hívás ill. SMS
1359 - Magyar Vöröskereszt 250 Ft/hívás ill. SMS
13600 - Nonprofit Információs és Oktató Központ (ADHAT adományvonal) 500 Ft/hívás ill. SMS
13611 - Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 250 Ft/hívás ill. SMS
13630 - Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 250 Ft/hívás ill. SMS
13666 - UNICEF 500 Ft/hívás ill. SMS
13655 - WWF 500 Ft/hívás ill. SMS
3

PROGRAMAJÁNLÓ

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

