A Pályázati Munkabizottság aktuális hírei

A Pályázati Munkabizottság 2019. március 5-én tartotta soron következő, kibővített összejövetelét,
melyen a tagokon kívül jelen volt Horváth Zoltán pénzügyőr alelnök és Nagy Gyula régiófelelős is,
(mindketten a Nyárbúcsúztató fesztivál és főzőverseny szervező bizottságának tagjai).
A bizottság az alábbi témákkal foglalkozott:

- a Szövetség munkatervébe belekerült kiemelt rendezvények (Senior 10 próba,
nyárbúcsúztató fesztivál és főzőverseny, Idősek Világnapja) helyzetének áttekintése,
lehetőség szerint a költségtervek véglegesítése,
- a pályázatok helyzete,
- a kárpátaljai kirándulás,
- a lónyai gyerekek üdültetése,
- a munkabizottság bővítésének lehetőségei.

A kiemelt rendezvények átbeszélése során a munkabizottság tagjai örömmel
konstatálták, hogy az egyes témagazda-főszervezők alapos, átgondolt szervező
munkájának eredményeként mindhárom rendezvény előkészítése nagyon jól áll.
Mindegyiknél elkészült a forgatókönyv, a felhívás, (van, amelyik már közzétételre is
került), kikalkulálták a költségeket, kiválasztásra kerültek az egyes rendezvények
közreműködői. A nyárbúcsúztató fesztivál és főzőverseny tudnivalóit tartalmazó
anyagok rövidesen felkerülnek a honlapra, melyre a hírlevélben hívjuk fel a figyelmet.
Már az ülés időpontjában beadásra került egy pályázat a nyárbúcsúztató fesztivál és
főzőverseny költségeinek biztosítására, azóta pedig „postázásra kerültek” a támogatást
kérő levelek a Senior 10 próba és az Idősek Világnapja megrendezésének termékkel és
pénzzel történő támogatására.
A Rákóczi Szövetség kárpátaljai kirándulással kapcsolatos pályázata, mely a
munkabizottsági ülés időpontjában még nem volt ismert, azóta megjelent. A kirándulás
programjának előkészítése, véglegesítése, a pályázat előkészítése folyamatban van.
Lónyay Menyhért sírkápolnájának 2018. évi avatásakor a NAV NYOSZ nevében dr.
Kaizinger Tibor ígéretet tett arra, hogy – lehetőségeink figyelembe vételével –
felderítjük, megteremtjük a lónyai gyerekek üdültetésének lehetőségét. A
munkabizottság felvállalva a feladatot, már korábban foglalkozott a témával és az
összejövetelen Veress László munkabizottsági tag örömmel jelezte, hogy Kiskörén, a
NAVOSZ faházaiban megteremhető egy önellátós lehetőség erre a célra. A bizottság
előkészített egy falajánló levelet a lónyai polgármesterasszony felé, mely időközben
postázásra került. A munkabizottság javasolja, hogy a küldöttgyűlésen szokásos
önkéntes adományokat ezúttal fordítsuk az önellátás költségeinek csökkentésére.
A megbeszélésen idő hiányában ugyan nem került sor a bizottság bővítési
lehetőségeire, de annak szükségessége minden tag számára egyértelmű, hiszen egyre
nagyobb és szerteágazó témákat vállaltunk, melyhez a pályázatok előkészítése, és a

támogatás elnyerése esetén az egyes projektek költségeinek nyilvántartása, a számlák
kezelése, az elszámolások megvalósítása sok feladatot jelent. Ezért kérem, hogy:
Aki erőt, kedvet érez egy kreatív csapatban való együtt munkálkodásra a szövetség
tagjai érdekében, de van türelme, kitartása a precizitást igénylő adminisztrációhoz is,
az jöjjön közénk és kamatoztassa tudását mindannyiunk hasznára!
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