Rákóczi

FALUGONDNOKSÁG
hogy a Kft, mint szolgáltatást végző cég, várja a lakosság
megrendelését, igényét munkavégzésre. A közösségi jellegű,
illetve többeket érintő megrendelés estén természetesen
a költségek egy részét, vagy egészét a képviselő-testület,
vagy a polgármester döntése szerint az önkormányzat
vállalhatja.
- Régi családodról már beszéltél. Új, általad alapított
családodról mondanál valamit?
- Feleségemmel és három gyermekünkkel élek. Kettő
gyermek közös, lányunk általános iskolába jár, fiunk óvodás.
Velünk él feleségem előző házasságából származó fiú, akit
közösen nevelünk és most 17 éves, asztalos tanuló. Ezen
kívül nekem is van egy lányom az előző házasságomból aki
szintén 17 éves, és Szolnokra a vízügyi szakközépiskolába
jár és Szolnokon él az édesanyjával.
- Munkán, illetve családon kívül mivel foglalkozol?
- Évekkel ezelőtt voltam egy cikluson keresztül képviselőtestületi tag, majd két cikluson keresztül bizottsági tag.

Alapító tagja vagyok a madárbarát egyesületnek, valamint
a Rákóczi Lap Baráti Körnek. Végül meg kell említeni,
hogy alapítója és vezetője vagyok a Búzakalász Citera
Zenekarnak.
- Mióta citerázol, hogy kezdted a zenélést?
- Ötödikes, vagy hatodikos általános iskolás voltam,
amikor megismertem a hangszert. Akkor volt egy felnőtt
férfi citerazenekar, aminek az egyik tagja, Szőke Tamás
bácsi foglalkozott gyereket tanítgatásával. Így kezdtem
citerázni, majd évekig csend. A madárbarát egyesület
megalakulásakor Katona Misi kitalálta, hogy legyen az
egyesületnek citerazenekara, és lett.
- Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert az új
beosztásodhoz és munkádhoz, Neked és családodnak
kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új
évet kívánok.
- Én is köszönöm a lehetőséget, az újság valamennyi
olvasójának kívánok áldott, békés karácsonyt és boldog új é
vet.
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LEADER
Év végi értékelő, újévi köszöntő
Közeledik az év vége, lassan ünnepi hangulat lengi
körül a napokat. Ilyenkor mindannyian számba vesszük
az év eseményeit, átgondoljuk mit tettünk az idei évben,
és mit szeretnénk tenni jövőre. Egyesületünk, mint a
LEADER program szolnoki kistérségben - elismerten
működő - vidékfejlesztési célok megvalósításáért létrejött
társadalmi szervezete ebben az évben újratervezete,
felülvizsgálta a térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját
(HVS). Az aktualizálást a helyi, hazai, és globális
gazdasági és társadalmi környezetben bekövetkezett
folyamatok tették szükségessé. A 2011. évi HVS
felülvizsgálat 2011. február 15-én indult és 2011. május
24-én fejeződött be. A megújult és aktualizált stratégia a
térségi települések problémáira és lehetőségeire épülve tíz
célterületet tartalmaz, melyekre LEADER pályázatokat
2011. szeptember 30-tól december 5-ig vártunk.
Az évvége - így az ünnepi hangulat mellett - pályázat
kezelési munkával zárul. Az eredményesség csak a jövő
évben jelenik meg mérhetően. Mindezek mellett számos
rendezvényen jelentünk meg, illetve szerveztünk a vidék
megismerését célzó programot. Két jelentős példa a
teljesség igénye nélkül: MOL akció a SZÖVET-tel, OMÉK
2011. Nagy lépéseket tettünk a térségi vidékfejlesztés
terén. Ebben az évben több mint 20 lakossági, valamint
tájékoztató fórumon igyekeztünk segíteni a pályázókat,
térségünk vállalkozóit, civil szervezeteit, önkormányzatait.
Irodánkban az év folyamán több mint száz ügyfél fordult
meg, akiknek pályázati tanácsadással tudtunk segítséget
nyújtani elképzeléseik megvalósításához. Munkatársaink
képzések keretében bővítették szakmai tudásukat, mely által
a pályázatok kezelése még gördülékenyebbé válhat. Az év
során több lépcsőben fejlesztettük online megjelenésünket.

Honlapunkon (www.ktzve.hu) az érdeklődők betekintést
nyerhettek a térség és az Egyesület életébe, információhoz
juthattak az aktuális eseményekről, a pályázatok beadásával
kapcsolatos teendőkről.
Köszönjük tagjaink áldozatkész munkáját, és köszönjük
mindenkinek, aki az idei évben is segített bennünket
munkájával. Partnereink szakmai információi, ötletei, és
elvi támogatásuk nélkülözhetetlen volt.
Áldott, szép karácsonyt, és eredményekben gazdag
boldog újesztendőt kívánunk Mindannyiunknak!
Januárban újra találkozunk, addig kellemes ünnepeket,
töltse el mindenki szívét a SZERetet, és segítse mindnyájukat
testi, szellemi, lelki megújuláshoz, hogy a 2012-es esztendőt
EGÉSZségben és erővel kezdhessük.
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezete
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