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KÖZÖS S É G I HÁZ
Hírek
Babázó címmel indított foglalkozássorozatot a városi
könyvtár. Hétfőnként a babák és anyukáik ölbéli játékokkal,
mondókákkal ismerkednek meg a közösségi házban. A
választott versikék mind megtalálhatóak és kölcsönezhetőek
a könyvtárban. A szervezők egyik legfontosabb célja az
olvasóvá nevelés, vagyis hogy a gyermekek és szüleik is
kedvet kapjanak a verseskötetek olvasására. Novemberben
8-án, 15-én, 22-én és 29-én délelőtt 10 órától várják a babákat
és a mamákat a Varsány Közösségi Házban.
***
Novemberben elkezdődik a Filharmóniai előadássorozat
harmadik évada a Varsány Közösségi Házban! Az elmúlt
évekhez hasonlóan most is általános iskolások számára
hirdettük meg a három előadásból álló hangversenysorozatot. Az első előadás - november 24-én 14 órakor
- Petőfi Sándor elbeszélő költeménye nyomán Kacsóh
Pongrác: János vitéz című daljátéka lesz a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában. A János vitéz

játékos, mesés fordulataiból mind tisztábban emelkedik ki a
nép hősi alakja, akit nem veszteget meg távoli királyságok
pompája, kényes hercegkisasszonyok bája: János vitéz, a
kukorica között lelt Jancsi, csak földje, népe, hazája után
áhítozik. Kacsóh Pongrác e zenéjében a magyaros műdal
legjobb hagyományaira támaszkodik, letisztítja e műfajra
jellemző felesleges sallangot -, egyszerűségre, megkapó, jól
énekelhető, tiszta dallamvonalra törekszik. A mű őszinte,
áradó dallamossága, a muzsika magyaros hangzása - több
mint száz éve - a közönség széles rétegeit hódítja meg.
***
Az Együtt Egymásért Rákóczi Klub az idén is megszervezi
az évek óta hagyományos, hagyományőrző disznóvágást
november 26-án, pénteken. A hagyományos disznóvágások
felelevenítésével elsősorban a gyermekeknek szeretnék
megmutatni a magyar paraszti kultúra lassan feledésbe merülő
mozzanatait. A bemutatónak a rákóczifalvai Alkotóház
biztosít méltó helyszínt.

LEADER
Megújul a katolikus templombelső
A Szabadság tér 4-es szám alatti volt fogorvosi rendelőben
(2008. októberétől, a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési
Egyesület bérelt irodájában) dolgozták fel az ÚMVP
IV. tengelyes LEADER pályázatokat. Közülük 24 lett
nyertes. A térségben a legtöbb támogatást a rákóczifalvi
pályázók, összesen 13-an nyertek el, a támogatott projektek
kötelezettségvállalásának összege 22.360.959 Ft.
Afőtér egyik jellegzetes épületének, a katolikus templomnak
felújítása már régóta jelentkező igény. A korszerűsítési
munkálatok finanszírozására csupán a pályázati lehetőség
adott reményt. Így Komár István plébános és lelkes segítői nem sajnálva a fáradságos órákat - benyújtották a pályázatot,
s „A Rákóczifalvai Római Katolikus Plébánia templombelső
felújítására” (ez volt a projekt címe) 2.359.840,- Ft vissza
nem térítendő támogatást nyertek el.
A pályázati tapasztalatokról, a felújítás jelenlegi állásáról
kérdeztük Komár István plébános urat telefonon.
- Bizony nem sok gyakorlatom volt, és ebből kifolyólag
nehéz volt számomra a pályázatírás. Nagy segítség volt
azonban a hitközösség 2 tagjának, Kiss Bernadettnek és Jakus
Xéniának kitartó munkája. Ők baráti alapon segítettek a pályázat
megírásában, és a helyi akciócsoport munkaszervezetének
munkatársai is mindenben a segítségünkre voltak. Jelenleg
már a felújítás első fázisát befejezték a kivitelezők. Ebben
a villanyszerelési munkálatokat végezték el, korszerű
világítástechnikai és érintésvédelmi eszközök épültek be a
templombelsőbe. A második fázist, a nyílászárók cseréjét,
2011 tavaszára tervezzük. A LEADER pályázat nagy előnye
számunkra, hogy 100 %-ban támogatott, vagyis önrészt nem
igényel, ami nehézség, az inkább csak az utófinanszírozás.

KTZVE hírek

Hátránynak tartom a pályázati szakasz hosszúságát, emiatt
néhány beépítésre tervezett termék már eltűnt a piacról,
de helyettük módosítással ugyan, de más hasonló célt
szolgáló eszközt be tudunk szerezni. Bevallom, rengeteg
adminisztrációval járt a pályázat elkészítése, illetve, hogy
a tervezés költségvetésének elkészítése sem volt egyszerű
a normagyűjtemény használatának kötelezettsége miatt,
ugyanakkor mégis megérte a sok „papírmunka”, hiszen a
templom szépül, újul, tervünk, álmunk valóra válik. Érdemes
belevágni a pályázásba, mely bár nem egyszerű, majd két és
fél millió forintnyi felújítási lehetőséget teremtett.
A katolikus templom 2011 késő tavaszán megújulva várja
híveit, s valamennyi rákóczifalvi lakost. A vidékfejlesztési
pályázatok térségünkben várhatóan 2011. késő tavaszán
ismét megjelennek, egyszerűsödő pályázati rendszerrel,
„kisértékű” projektek esetén speciális eljárásrenddel (kevesebb
adminisztratív feltétellel).Apályázati lehetőségekről érdeklődni
munkaidőben a LEADER irodában, a Szabadság tér 4. szám
alatt, illetve az 56/584-009-es telefonszámon lehet.
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