Kedves Nyugdíjasok!

A mai anyagias világ rákényszerít mindenkit arra, hogy a vagyonával és jövedelmével
gazdálkodjon. Ennek súlyát, felelősségét, mind a magánéletünkben, mind a klubéletben
érezzük. A Hivatal jelentős anyagi támogatást ad a Szövetségnek a klubok működéséhez, de
az egyre bővülő és színvonalasabb programok miatt szükség van az anyagi források bővítésére.
Ezért alakult meg 2017 év végén a Pályázati Munkabizottság, melynek kiemelt feladata a
pályázati lehetőségek figyelése.
A Pályázati Munkabizottságnak 2018 év elején Én is tagja lettem. Mint a Borsod megyei
Adóügyi Klub vezetője, előzetesen már szereztem némi tapasztalatot pályázati anyag
benyújtásában. Klubunk már 2 alkalommal részesült a Miskolc város által évente nyújtott
Salkaházy program támogatásában.
Egyik klubtagunk hívta fel a figyelmemet, hogy a Rákóczi Szövetség 2017-ben Kárpátaljai
Utazási Programot hirdetett meg, többek között nyugdíjasok részére.
Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú
támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint II. Rákóczi Ferenc
Nagyságos Fejedelem szellemi örökségének népszerűsítése. Az anyagi segítségnyújtás mellett
kiemelkedően fontos a szomszédos országokban kisebbségben élő magyarság oktatásügyének,
kultúrájának támogatása, valamint a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának
erősítése. A Rákóczi Szövetség központi irodája és 490 helyi szervezete révén gazdag
programsorozatot valósít meg minden évben, taglétszáma 2017-ben meghaladta a 24 ezret.
2018 évben szerettünk volna élni a pályázat adta lehetőséggel, de kellő felkészültség hiányában
a rövid határidőre tekintettel akkor nem tudtuk pályázatunkat benyújtani. Szükség lett volna
egy komplett programra és meg kellett nevezni a szálláshelyet.
Mivel nem tudtam honnan kaphatnék segítséget, megnéztem az adott év miskolci nyerteseit és
tőlük kértem segítséget. Sikerült programhoz, és kinti vezető nevéhez hozzájutni.
A pályázat feltétele: csak buszköltségre lehet a pályázati összeget felhasználni, a Szövetség
által rendelkezésre bocsátott szálláshelyekből lehet választani (ez falusi turizmus keretén belül
családoknál történő elhelyezést jelent), minimum létszám: 21 fő.

Háromnapos kirándulásra nyújtottunk be pályázatot. Uticélként: Miskolc, Beregszász,
Munkács, Szolyva, Vereckei-hágó, Csetfalva, Nagyszőlős, Beregszász, Miskolc útvonal került
megjelölésre.
Április 5-én jött az értesítés, hogy a Rákóczi Szövetség 180.000 Ft támogatást ítélt meg a
Kárpátaljai kirándulásra.
Ilyenkor szárnyakat kapunk, mert egy gondolatban tervezett és vágyott kirándulást megtudunk
valósítani. Ez még a tanulási időszak. (A szállás foglalásán még dolgozni kell) Az idén csak 3
nap, kevesebb létszámmal. Igyekszünk saját bőrünkön megtapasztalni a pozitív (esetleg
negatív) történéseket. Ezért jelen kirándulásunk 2/3-át a Borsod megyei klubtagok teszik ki,
amennyiben lesz lehetőség a fennmaradó helyekre várjuk a többi klub vállalkozó szellemű
tagjait.

Megszerezzük a tapasztalatot, hogyan készüljünk fel a következő évi pályázat

benyújtására. Jövőre – amennyiben lesz rá igény – több pályázatot is benyújthatunk (akár
régiónként is), eltérő időtartamokra is (3, 4, 5 nap). Bízom benne, hogy ez a pályázati lehetőség
hosszú távra szól.
Gregorné Abonyi Ilona
Pályázati Munkabizottsági tag

