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Az összetartozásról és a szeretetről,
A bűntől megtisztuló emberi lelkekről,
Esténként főleg erről szólt a rege,
Így maradt meg bennünk az ünnep tisztelete.

Ma már szerteszéjjel élnek a családok,
Lassan felejtődnek a régi szép szokások,
De egy szép, jó szokás ma is él, virágzik,
Az, hogy karácsonykor az ember hazavágyik.

Haza! A családba! A szülői házba,
Hogy szentestén együtt menjenek templomba,
Szülővel, testvérrel együtt imádkozni,
A földi létünket szívből megköszönni,

Változik a világ, vele a szokások,
De míg léteznek a földön családok,
A december marad a szeretet hónapja,
A legszebb ünnepünket a világnak ő adja.

Karácsony mindenhol a szeretet ünnepe,
Szívünk szeretettel és hálával van tele,
Olyan megnyugtató és csodálatos dolog,
Ha az emberi szív egy ütemre dobog.

Gondoljunk azokra is, - kik nem lehetnek velünk,
Akik messze vannak, vagy eltávoztak tőlünk. 
Az ő nevüket is foglaljuk imánkba,
Hogy béke és boldogság szálljon a világra.

Nem baj ha hideg van, nem baj, ha hull a hó,
A december hónap a pihenésre való,
Készüljünk lélekben is, méltón az ünnepre,
Békesség, nyugalom költözzön szívünkbe.

Rákóczifalván, 2012. december havában…..
                                        Tábori Béláné Piri mama

LEADER

A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, mint a szolnoki kistérségben akkreditált és működő 
LEADER Helyi Akciócsoport, 2012. évben 70 db kérelem, pályázat esetében döntött Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásról, 
összesen: 540.645.635 Ft értékben.

A térségi projektgazdáknak gratulálunk, s valamennyi 
együttműködő partnerünknek kívánunk 

békés szeretetteljes karácsonyt, egészségben 
és sikerekben gazdag 2013-as esztendőt!

KTZVE

A KÖZÖLD Alapítvány 2012-ben elnyert 4.758.944,- 
Ft értékű LEADER IV. tengelyes pályázata tette lehető-
vé, hogy térségünk két településén, Rákóczifalván és 
Szajolban egészségnapok keretében végezhessenek 
térítésmentes nem népegészségügyi szűréseket. 

A projekt a Somatoinfrás preventív vizsgálati módszerrel állt a lakosság rendelkezésére. A 
Somatoinfra a legújabb fájdalom- és sugárzásmentes diagnosztikai módszer, általános egészség-
felmérést, komplex, egész testre kiterjedő szűrővizsgálatot jelent, egy vizsgálat kb. 20 percet vett 
igénybe, szakember diagnosztizálta a jelentkezőket. A szűrővizsgálatot a pályázati támogatással 
térítésmentesen végeztük az érdeklődő lakosok számára. A vizsgálatok kiegészültek személyre 
szabott életmód tanácsadással. A SOMATOINFRA vizsgálatot több mint 160 fő érdeklődő vette 
igénybe, míg a vércukorszint-, vérnyomásmérés iránt érdeklődők száma is igen magas volt. A vizs-
gált lakosságból legalább 20 esetben sikerült még időben kiszűrni komoly megbetegedést okozó 
tüneteket. A mérések kiértékelése során bizonyítást nyert az a tény, hogy az egészséges táplálkozás 
és az élelmiszer-higiénia szoros kapcsolatban van a lakosság egészségi állapotával. A keringési 
betegségek és a rosszindulatú daganatok megfelelő táplálkozással és életmóddal jelentős részben 
megelőzhetők, s fontos a mozgás, sportolás beillesztése a napi életvitelbe.

Az „EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS MEGELŐZÉSSEL A KTZVE TÉRSÉGBEN” projekt megvalósítását az az Euró-
pai Vidékfejlesztési Alap támogatta.

                                     SAJTÓKÖZLEMÉNY 


