KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

XII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

EGYESÜLETI HÍREK

VIDÉKI TURIZMUS FEJLESZTÉSE
A VP6-6.4.1-21 kódszámú, Nem
mezőgazda sági
tevékenységek
diverzifikációja—Vidéki
turizmus
fejlesztése c. pályázati felhívás
következő benyújtási szakasza
2022. január 12-én zárul.
Az ún. mezőgazdasági termelőnek
minősülő
mikro-vállalkozások
(azon őstermelők és vállalkozások,
akik éves árbevételének legalább
50%-a
mezőgazdasági
tevékenységből származik) akár 100
millió Ft támogatást igényelhetnek
már
működő
szálláshelyek
fejlesztésére vagy újak kialakítására,
valamint
kiegészítő turisztikai
szolgáltatások fejlesztésére.
A támogatás a vidéki térségekben
érhető el, vagyis akcióterületünk 10
000 főnél magasabb lakosságszámú
városai csak külterülettel jogosultak a
programban való részvételre.
A támogatási intenzitás a békéscsabai
járáshoz
tartozó
településeken
megvalósuló projektek esetében 50%,
a békési, gyomaendrődi és szarvasi
járás településein 60%.
A forrás felhasználási lehetősége igen
széles,
építésre,
energetikai
korszerűsítésre,
infrastruktúra
fejlesztésre,
eszközbeszerzésre,
projektelőkészítési
és
projektmenedzsment
költségekre
egyaránt fordítható.
A pályázati dokumentáció a Széchenyi
Terv Plusz oldalán érhető el.

2021. DECEMBER

E-MAIL
ELÉRHETŐSÉGÜNK
VÁLTOZOTT!
Egyesületünk
e-mail
elérhetőségei megváltoztak!
Az invitel.hu végződésű e-mail
fiókok megszűntek, kizárólag
az alábbi elektronikus levélcímeken
tudnak hozzánk fordulni:
Iroda
korosokvolgye@korosokvolgye.hu
Virág Magdolna
virag@korosokvolgye.hu
Zsurzsucz Edina Klaudia
zsurzsucz@korosokvolgye.hu
Elérhetőségeinket
megtalálják.

weboldalunkon

is

HELYI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
A
VP6-19.2.1-54-11-21
kódszámú, Helyi fejlesztések
támogatása c. pályázati
felhívás
következő
benyújtási szakasza 2022. január 14én zárul.
Támogatási kérelmet önkormányzatok
és civil szervezetek nyújthatnak be
közösségi
célú
projektjeik
megvalósítására. (Priorizált témák:
állatvédelem, táji-természeti értékek,
épített,
tárgyi,
szellemi
értékek
megőrzése, sportlétesítmények és egyéb
közösségi terek kialakítása).
Az igényelhető támogatás max. 8 millió
Ft, a támogatás mértéke 95%.
A pályázati dokumentáció ITT érhető el.

HIRDETMÉNY
Egyesületünk a mellékelt lista szerinti eszközöket
az alábbi feltételekkel értékesíti.
1. Az eszközök kizárólag az Egyesület rendes és pártoló
tagjai által, a feltüntetett bruttó áron vásárolhatóak
meg.
2. A vételi szándékot a vevő a hirdetmény 2. sz.
mellékletét képező adásvételi szerződés beküldésével
jelezheti, legkésőbb 2022. január 7-ig.
3. Az eszközök műszaki adatait, állapotát illetően
további információ a munkaszervezet dolgozóitól
kérhető a +36 20 501 0143-as vagy + 36 20 501 0154-es
mobilszámokon
vagy
a
korosokvolgye@korosokvolgye.hu e-mail címen.
4. Az adás-vételre Egyesület Közgyűlésének 2022
januári ülését követően lesz lehetőség, a számlák
kiállítására ekkor kerül sor, illetve ekkor vehetőek majd
át az eszközök.
A HIRDETMÉNY teljes szövege, a részletes eszközlista és
az adás-vételi szerződés nyomtatvány ITT érhető el.

ESZKÖZLISTA:


Konica Minolta
Bizhub 211
mulitfunkcionális
irodai gép
(30.000,- Ft)



LUMIX DMC-FZ8
fényképezőgép
(10.000,- Ft)



Sony projektor
(VPL-Ex5) (50.000,Ft)



Sharp Ar-m 165
nyomtató
(25.000,- Ft)



JVC digitális
kamera (GZ-HD5)
és HAMA
kameraállvány
(40.000,- Ft)

ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI REND! 2021. december 22. és 2022. január 2. között a
munkaszervezet irodájában a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Kérdéseikkel, kéréseikkel az alábbi telefonszámon és/vagy e-mail címen
kereshetnek bennünket: +36205010143; korosokvolgye@korosokvolgye.hu
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KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓ
Bízva abban, hogy az egész éves rohanás után végre jut idő a klasszikusnak tekinthető kikapcsolódási
formákra is, idei decemberi hírlevelünkben könyvajánlóval készültünk olvasóinknak.
A válogatás duplán is karácsonyi, mivel nem csupán az ünnepi időszakra ajánljuk, de kifejezetten
karácsonyi témájú kötetekből szemezgettünk.
Jó szórakozást és kellemes pihenést kívánunk hozzájuk!

Gárdonyi Géza: Arany, tömjén, mirha—Karácsonyi elbeszélések
A kötet a karácsony témaköréhez kapcsolódó Gárdonyi-novellákból közöl válogatást.
„Az én aranyom nem a hegyek bányáiból való, az én tömjénem nem Arábia illatfáin
termett, az én mirhám nem testi sebeket enyhít, de csak oda viszem, ahová a Napkeleti
Három” – írja Gárdonyi az előszóban. Ennek szellemében, írói, emberi hitvallásának
megfelelően sorakoznak a kötetben a három ciklusba rendezett evangéliumi jelenetek

Az olvasás is
gondolkozás,
s az írás is
beszéd.
(Babits Mihály)

Charles Dickens:
Karácsonyi történetek
A nagy angol
mesemondó
talán
legismertebb
műve
az
1843-ban írt
és most is
időszerű
Karácsonyi ének.
Szegénység és gazdagság
örök
ellentétét
állítja
szembe és oldja föl Dickens a
szívtelen, gazdag Scrooge
megigazulásának meseszerű
történetében,
amelynek
adaptációival (több tucat
megfilmesítés,
hangjáték,
mese, színpadi változat)
szerencsére
évről
évre
találkozhatunk
karácsony
táján.

és a karácsonyi ünnepkör hangulatát idéző szép mesék.
Bibliai történetek elevenednek meg az első rész írásai
nyomán, a másodikban a karácsony emberi aspektusai
jelennek meg, míg a harmadik részben jobbára a
misztikum uralkodik, a huszadik század meséi az
egykori csodák továbbéléséről adnak hírt.
Ideális karácsonyváró ez a válogatás – s az adventi
várakozásban telő időszak komoly tartalommal
töltődhet meg általuk –, mellyel megszólíthatjuk az „éjek éjét”, hogy aztán „égbe
néző arccal várjuk a bölcsek álmának megvalósulását, az örök béke angyalának
megjelenését a föld felett”.

Hunyadi Csaba Zsolt: Karácsony a havason Erdélyi magyar írók karácsonyi novellái,
versei
A karácsony a havason ezerféle lehet, ahogyan a hóesés
is lehet ezerféle a lassú szállingózástól a szilaj viharig,
mely fehér ló képében száguld végig Erdély földjén,
akár a fehér halál. E sokféleséget mégis áthatja valami
közös: a székelység fogalma, amit Nyirő József találóan
Erdély földjével azonosít. "A föld és a székelyek
ugyanaz... Soha nép igazabban és szebben meg nem
testesített földet, mint ők."
A válogatás erdélyi magyar írók és költők karácsonyi
témájú műveiből merítve idézi fel a szeretet ünnepének
hangulatát. Nyirő mellett több író és költő is megtölti soraival ezt a
válogatáskötetet: olvashatunk novellát például Sinka István, R. Berde Mária,
Hunyady Sándor, Tabéry Géza vagy Sziráky Judith tollából, és elmerenghetünk
többek között Dsida Jenő, Reményik Sándor, Dutka Ákos vagy épp Szabolcska
Mihály rímein. E sorok felfedik "Székelyföld egész pompáját... s a küzdő székelyek
minden búját, baját", és általuk karácsonykor a szívek, ezek a piros pecsétek
"melegétől az ünnepnek, felbomlanak virágképpen, s meleg illatokat vetnek..."
A Peiker Éva szerkesztette Csodákkal teli éjszaka c. kötetben Jacob és
Wilhelm Grimm, Móra Ferenc, Babits Mihály, Tamási Áron, Hans Christian
Andersen, Mikszáth Kálmán, Oscar Wilde, Gárdonyi Géza, Török Gyula,
Móricz Zsigmond, Kaffka Margit, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső és
Charles Dickens megható vagy éppen kacagtató történetei hatására egy kis
időre elfeledhetjük szívünk minden szomorúságát és figyelmünkkel végre
egymás felé fordulhatunk.
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KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓ
Krúdy Gyula: Karácsony hangja
Karácsonyi tárca? Egy írónál mindig karácsony van! Krúdy Gyula esetében sem volt ez
másképp. Nem mondott nemet, ha efféle felkérés érkezett. Majdnem 40 éves írói
pályafutása alatt, élete 54 éve során számlálhatatlanul írta le a bűvszót: karácsony. A
legkülönbözőbb műfajokban, novellában, publicisztikában, regényben, még drámai
jelenetben is a szeretet ünnepéről mesél nem csak megható történeteket. A zseni talán az,
aki odaül a papír (modern időkben a gép) elé, elfelejti a rendelést, és ír, ahogy jön belőle a
szó.
Ez a könyvecske nem tartalmazza Krúdy Gyula minden karácsonyról írt szavátmondatát. Tartalmazza viszont azt a hitet és szeretetet, amely minden gondolatát áthatotta,
mikor mesélni kezdett a tollával. A tenger alól, a tengernyi szöveg rengetegéből most a
"Karácsony hangja" szólal meg. Csendüljön meg szívünkben az életmű ezen
szelete! A történeteket kortársunk, a rokonlelkű Lóránt János Demeter könyvünk
számára készített illusztrációi teszik a mai olvasó számára teljessé.

Szabó Dezső: Az örök karácsony

Olvassa, amit írtam,
az olvasás öröméért!

Bármi egyebet
A karácsony a legszemélyesebb keresztény
ünnep: mást üzen annak, aki szerettei
talál benne,
gyűrűjében él, és mást a magányosnak.
Szabó Dezső még gimnazista korában elköltözött
arról árulkodik,
a szülői házból, majd az érettségit követően
amit magával hozott
Kolozsvárról is. Önkéntes száműzetése haláláig
tartott, mert felismerte: Ahhoz, hogy én lássak
az olvasáshoz.
igazi látással: megfogamzón és megmaradón:
(Ernest Hemingway)
egyedül kell lennem.
Sajnos magánya túl tökéletesre sikerült, sosem
talált társra az életben. Érthető, hogy számára a
karácsony csendes szenvedés, az egyedüllét
Dr. Seuss: A
szomorúsága volt. De azért karácsonyfát mindig
Grincs
állított magának.
(Tandori Dezső
Mivel igazi karácsonyokról csak gyermekkori
klasszikussá
emlékei lehettek, idevágó írásaiban az
vált, mégis
önéletrajzi eredetű motívumok gyakorta
megújult
megjelennek. Novelláiban a karácsony valamiféle amplifikáló erővel bír:
fordításában)
mindenkiből kihozza, felnagyítja, megerősíti a benne rejtőzködő szépet és jót.
Grincs
Kikfalva
közelében
Szabó Dezső karácsonyi elbeszélései egyként igazolják: a végzetes magánnyal
való fájdalmas szembenézés és a nagy morális összefoglalások kiváltói voltak lakik, és teljes szívéből utálja
a karácsonyt. Már ha
életében a karácsony esték.
egyáltalán van szíve... Gyűlöl
mindent, ami az ünneppel
Vavyan Fabla: Szennyből az angyal
kapcsolatos. Ezért úgy dönt,
Antikvár példányok még elérhetőek ebből a könyvből, amit
ellopja a karácsonyt. Véghez
kötelező beszereznie annak, aki szereti a burleszk műfaját
is viszi gonosz tervét, ám
és/vagy nem szégyell nyilvánosan sírva nevetni :)
földbe gyökerezik a lába,
A korabeli ajánlók szerint az Olvasó egy fitneskönyvet vehet amikor meglátja, hogy Kikfala
lakói ajándékok nélkül is
kezébe, amennyiben olvasás közben olyan létfontosságú
boldogan ünnepelnek.
részei edződnek és erősödnek majd, mint a has-, rekesz- és
nevetőizmok. Fészkelődni, sőt, hemperegni fog, (hát-, mell és combizom!)
Ha netán hízózik, akkor is ez az Önnek kellő könyv, hiszen a
nevetés széppé tesz és fiatalon tart: varázsol.
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BOLDOG KARÁCSONYT!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:

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@korosokvolgye.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

