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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2015. DECEMBER 

 

NEA MŰKÖDÉSI PÁLYÁZAT 

A Nemzeti Együ ttmü kö de si Alap 
kölle giümai megbí za sa bö l az 
Emberi Erö förra s Ta mögata skezelö  
nyí lt pa lya zatöt hirdet civil 
szervezetek mü kö de si kö ltse geinek 
ta mögata sa ra.  

A ta mögata s a civil szervezet 
alapce lja szerinti teve kenyse gei 
felte teleinek biztösí ta sa ra 
fördí thatö . 

Pályázat benyújtására 
jogosultak azök az alapí tva nyök, 
egyesü letek e s szö vetse gek, 
amelyek: 

 regisztráltatják magukat az 
EPER-ben (Elektröniküs 
Pa lya zatkezele si e s 
Együ ttmü kö de si Rendszer); 

 Jögerö s nyilvántartásba 
vételük a pályázat 
benyújtását megelőző évben 
megtörtént. 

Az igényelhető támogatás 
összege 250 001 – 3 000 000,- Ft 
lehet. 

A pa lya zatökat kiza rö lag 

elektröniküs ü tön, az EPER 

rendszerben, kölle giümönke nt 

elte rö  idö pöntban, legkésőbb  

2015. január 4. - 7. kö zö tt lehet 

benyü jtani! 

Az elvárt önerő mértéke 10%. 

Az egyszeri pa lya zati dí j ö sszege 
2.000,- Ft. 

A pa lya zatök dökümenta ciö ja 
a www.civil.infö.hü/web/nea/
palyazatök öldalön e rhetö  el. 

PROGRAMAJÁNLÓ 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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A KARÁCSONY ÜZENETE  

 

 

Forrás: 

http://arykana.lapunk.hu/?

modul=oldal&tartalom=1147916 

Az elmü lt e vekben praktiküs, de fö leg fenntarthatö  e s helyi ö tletekkel 
prö ba ltünk hözza ja rülni Olvasö ink kara csönyi ke szü lö de se hez, a menü sör 
ö sszea llí ta sa tö l kezdve a deköra ciö  megterveze se n keresztü l az aja nde kök 
megfelelö  kiva laszta sa ig. 

Nem besze ltü nk azönban arrö l, högy az ü nnepi idö szakban  minket 
kö rü lvevö  jö l megszökött ta rgyak, szí nek, az ilyenkör ve gzett 
teve kenyse gek nem csüpa n a jeles alkalöm megkü lö nbö ztete se re szölga lö  
kü lsö se gek, hanem jelke pek is, melyek a szeretet ü nnepe nek igazi 
ü zenete t hördözza k.    

Jöjjön tehát néhány gondolatébresztő érdekesség, emlékeztető a 
KARÁCSONYról! 

Ejö tt a Szabadí tö , az Istentö l í ge rt Kira ly. Ma szü letett meg, itt, 
Betlehemben. Egy ja szölban tala lja tök meg a gyermeket, aki 
e ppen alszik. 
Amikör az angyal elta vözött e s isme t elsö te tü lt az e g, a 
pa sztörök í gy szö ltak egyma shöz: 
- El kell mennü nk Betlehembe, högy saja t szemü nkkel 
gyö zö djü nk meg arrö l, ami tö rte nt!  
Nagy sietve elindültak a va rösba, ött megtala lta k Ma ria t, 
Jö zsefet e s az ü jszü lö ttet, aki a ja szölban fekü dt. Möst ma r tüdta k, högy valö sa g mindaz, amit hallöttak. Ezüta n 
visszate rtek nya jükhöz. Ú tkö zben pedig, akivel csak tala lköztak, besze ltek neki a gyermekrö l e s az angyali ü zenetrö l.  

Keletrö l idegenek e rkeztek Betlehembe. Tüdö s fe rfiak, akik a csillagök ja ra sa t tanülma nyözta k.  
- Möndja tök meg nekü nk, höl tala ljük azt a gyermeket, aki aze rt szü letett, högy a zsidö k kira lya legyen? - 
ke rdezö skö dtek. - La ttük a csillaga t e s aze rt jö ttü nk, högy hö döljünk neki. 
Hamarösan az ege sz va rös a bö lcsekrö l e s a fürcsa ke rde seikrö l besze lt. Vajön mit jelenthet mindez? 
Köra bban a rö maiak Herö dest tette k a zsidö k kira lya va , aki ege szen megre mü lt a hí r hallata ra. Me g csak az hia nyzik, 
högy riva lisa legyen az örsza gban! Györsan hí vatta a fö papökat e s Isten tö rve nye nek taní tö it.  
- Mikör e s höl szü letik meg a Szabadí tö ? - ke rdezte Herö des. 
- Betlehemben - felelte k. - I gy jö vendö lte k a prö fe ta k. 

Herö des kira ly titökban fögadta a bö lcseket, högy megtüdja tö lü k, mikör pillantötta k meg 
elö szö r a csillagöt.  
- Menjetek el Betlehembe e s keresse tek meg a gyermeket. Ha megtala lta tök, tüdassa tök velem, 
mert e n is hö dölni akarök elö tte! - möndta.  

Az idegenek mege rkeztek Betlehembe e s a csillagöt kö vetve megtala lta k a gyermeket 
e desanyja val, Ma ria val. Kicsömagölta k dra ga aja nde kaikat: aranyat, e des illatü  tö mje nt e s 
mirha t. Micsöda kira lyi aja nde kök egy csecsemö nek! Isten azönban a lömban figyelmeztette a 
bö lcseket, högy ne menjenek vissza Herö des kira lyhöz. I gy ha t ma s ü tön te rtek haza. 

A történet… 

Aügüsztüsz rö mai csa sza r rendeletet adött ki. Az ege sz Birödalömban,  mindenkinek el 
kellett mennie abba a va rösba, ahönnan a csala dja  sza rmazött, högy nyilva ntarta sba 
vegye k. Jö zsef e s csala dja Da vid kira lytö l sza rmazött, eze rt neki Betlehembe kellett 
mennie. Ma ria t is maga val vitte a hösszü  ü tra, aki teljesen kimerü lt, mire ve gre 
mege rkeztek. Sza lla shelyet azönban sehöl sem tala ltak, egy fögadö  ista llö ja völt az 
egyetlen hely, ahöl meghü zö dhattak.  

Azön az e jszaka n Ma ria fiü gyermeket szü lt. Melegen 
bepö lya lta e s a ja szölba fektette.  

A va rös kö rü li hegyek kö zö tt pa sztörök ö rizte k a nya jükat. 
Az e jszaka sö te t völt e s teljes csend hönölt, melyet csak 
ne ha szakí tött meg egy-egy ba ra ny be gete se. Hirtelen 
vakí tö  fe ny tü nt fel, ölyan erö s, högy a pa sztörök 
ke nytelenek völtak eltakarni a szemü ket. A nagy fe nybö l 
isten angyala szö lí tötta meg ö ket: 
- Ne fe ljetek! Jö  hí rt hözök Nektek e s az ege sz vila gnak.  
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KARÁCSONYI JELKÉPEK 

 

Forrás:  

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

cz2khr/ 

 

http://sulihalo.hu/ajanlo/

aktualis/1948-a-karacsony-

eredete-es-jelkepeinek-tortenete 

Az adventi koszorú 

A köszörü t üralö  ne gyes sza m a kara csönyt megelö zö  ne gy hetet jelzi. 
Vasa rnapönke nt eggyel tö bb gyertya t kell meggyü jtani, s kara csöny este je n az 
ege sz fenyö fa fe nybe börül.  

A köszörü  fenyö a gbö l ke szü lt, amelynek zö ld szí ne az eljö vendö  reme nyt 
szimböliza lja. Az adventi dí sz aze rt köszörü , mert a kerekse g az ö rö kke valö sa g 
szimbö lüma. Nem mindegy az sem, högy milyen a köszörü  dí szí te se nek 
szí nvila ga. A kereszte ny taní ta s szerint az advent hagyöma nyös szí ne a lila a 
bü nba nat e s a megte re s jelke pe miatt. A köszörü  ne gy gyertya ja kö zü l - a 
meggyü jta s sörrendje ben - az elsö , a ma södik e s a negyedik lila, mí g a 
harmadik, a kö zelgö  ü nnepet szimböliza lva: rö zsaszí n.  

Ezenkí vü l az igazi köszörü ra illik fagyö ngyö t tü zni e s ke k szalaggal a tkö tni. A gyertya k a vila gössa göt e s az idö  mü la sa t, 
a fagyö ngy a levegö t, s a ke k szalag a le lek göndjait elmösö  vizet jelke pezi.   

A gyertyaláng 

A Biblia alapja n a 
Lögösznak, a Vila g 
Fe nye nek szimbö lüma, a 
kereszte ny szimbölika ban 
Krisztüs jelke pe.  

A gyertya a szentha römsa göt, a fiü  
megszü lete se t, a fe ny mege rkeze se t testesí ti 
meg.   

A fenyőfa 

A fenyö  ö rö kzö ld szí ne 
az ü j e let reme nye t 
jelke pezi, a spira lis a gak 
pedig az e letspira lt 
jelzik.  

A csúcsdísz 

A kara csönyfa nak, mindegy melyik örsza gban is vagyünk, a csü csdí sz 
az e ke. A csü csdí sz a mennybe emelkedett Je züst, a megva ltö t 
jelke pezi. A fa csü csa n helyezzü k el, köra bban a ltala ban csillag alakü  
völt, szimböliza lva a betlehemi csillagöt, amely hí rü l hözta a Napkeleti 
Bö lcseknek a Megva ltö  megszü lete se t.  

A DÍSZEK JELENTÉSE 

A gömbök 

A kara csönyfa gö mbö k nemcsak a 
teljesse get szimböliza lja k, a 
paradicsöm alma ja t is jelke pezik. 

A harang 
 
A kis harangöcska 
jelzi a Megva ltö  
szü lete se t.  

 

Angyalok 

Az angyal Isten kö vete a zsidö -
kereszte ny hitvila gban.  
A fa t dí szí tö  angyalka k Advent 
angyalai, vagyis a va raköza se . 

Alma, dió 

A diö  e s az alma dí sz 
a tüda s e s a 
bö lcsesse g jelke pei.  
Az aranyalma e s az 
aranydiö  a fe nylö  
bö lcsesse get hözza 
el sza münkra.  

Mézeskalács 

A me zeskala cs dí szek, mely a fö ld pöra bö l 
megförma lt, tü zprö ba n a tesett embert 
jelke pezi.  

Arany és ezüst 

Az arany e s az ezü st 
esö k a gazdagsa göt 
jelke pezik, eze rt 
ölyan gyaköri 
mindke t szí n a 
kara csönyi 
deköra ciö kban.  
A fa t börí tö  
angyalhaj a ja szölban 
fekvö  Je züs 
szalma ja ra ütal. A 
szí nes girlandök, szalagök, la ncök a 
bü nbeese s kí gyö ja t jelke pezik, 
illetve a teremte st a tszö vö  
idö sza lakat is jelentheti.  

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

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

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 

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! 


