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civil szervezetek, kulturális egyesületek, közintézmények pályázhatnak

30 000 euró közösségfejlesztésre
szórványvidéki útra indul a hargita együttes 

„Visszatanítjuk 
a hagyományaikat”

harmincezer euróval támogatja a 
heineken cégcsoport a csíkszere
dai közösséget. a cég illetékesei a 
heineken a közösségekért elneve
zésű program keretében két olyan 
projekt finanszírozási szándékát je
lentették be – egyenként 15 ezer 
euró értékben –, amely a helyi kö
zösség számára pozitív hozadékkal 
bír. Az összegre Csíkszeredában 
bejegyzett és tevékenységüket itt 
folytató civil egyesületek, közintéz
mények, kulturális jellegű szerve
zetek pályázhatnak. 

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

K ét, egyenként tizenötezer 
eu rós pályázatot hirdettek 
tegnap a Heineken Romá-

nia képviselői Csíkszeredában. Paul 
Wood, a csíki sörgyár igazgatója, vala-
mint a kiírásért, az elbírálásért, illetve a 
nyertes projektek nyomon követéséért 
felelős CSR Nest Egyesület elnöke, 

Sergiu Sebeşi előbb a sajtónak jelentet-
te be a Heineken a Közösségekért címet 
viselő program indítását, majd a helyi 
civil egyesületek, közintézmények 
képviselőit hívta meg mint potenciális 
pályázókat egy rövid megbeszélésre. 
Részeként a cégcsoport nemzetközi 
szintű, Brewing a Better Future név 
alatt futó társadalmi felelősségválla-
lási projektjének, idén két romániai 
városban – amelyekben gyártó-palac-
kozó egységekkel vannak jelen – zaj-
lik majd a kiírás: Csíkszeredában és 
Konstancán. A tervek szerint jövőre 
Marosvásárhelyt és Krajovát kapcsol-
nák be a helyi közösségek támogatási 
projektjébe.

„Gondolom, érthető, hogy azo-
kon a településeken indítjuk a progra-
mot, ahol gyáraink vannak, hiszen az 
itt dolgozók gyerekeit, családjait sze-
retnénk támogatni, azokat a helyi kö-
zösségeket kívánjuk fejleszteni, ame-
lyekben a cégcsoport alkalmazottjai 
élnek” – nyilatkozta Paul Wood.

A pályáztatás gyakorlati oldalát te-
kintve az illetékesek elmondták, a lehe-
tő legegyszerűbb rendszert képzelték 
el: www.hieneken-pentru-comunitati.
ro című, román, magyar és angol nyel-
vű honlapon a regisztrációt követően 
megnyithatóvá válik egy olyan mun-
kafelület, amelyen kitölthető a pályá-
zat, ugyanakkor látható az elbírálási 
kritériumrendszer is. A projektek el-
bírálását végző személyek az illető tele-
pülésről kerülnek ki, olyan embereket 
kerestek meg a pályázat meghirdetői 
– főként a helyi sajtó berkeiből –, akik 
jól ismerik a helyi viszonyokat.

„Önök jobban látják, mi szükséges 
az illető településeken, melyek azok a 
projektek, amelyek fontosak az ottani 
közösségek számára. Ez Bukarestből 
nem mindig látszik tisztán” – emelte ki 
Sebeşi. Az elbírálók egymástól függet-
lenül, egyéni pontozólapon minősítik 
majd a beküldött pályázatokat, majd 
az eredményeket összesítik. „Egymást 
nem ismerve, tehát nem befolyásol-
va pontoznak az elbírálók, így derül 
majd ki, ki a szerencsés nyertes, melyik 
szervezet nyújtotta be a legütősebb 
projektet. Természetesen a többiek is 
megkapják majd a pontozólapokat, 
alapos érvekkel alátámasztva az egyes 
tételek mellé rendelt pontszámokat, 
abban a reményben, hogy jövőre ta-
lán sikerül kiküszöbölni a hibákat” – 
tette hozzá.

Az akció révén tehát összesen har-
mincezer euró érhető el a közösségfej-
lesztésre – a pályázatoknak nincsenek 
tematikus megkötései, lehetnek szo-
ciális, kulturális, környezeti vagy akár 
turisztikai jellegű projektek, lényeg, 
hogy a megpályázott összeget a város-
ban kell felhasználni.

A székelyudvarhelyi ZMZ-FURNITURE Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Székelyudvarhely, Bethlen Gábor u. 87. 
szám alatt található bútorgyártó műhely működtetéséhez a környezet-
védelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
u. 43. sz.; tel.: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Paul Wood (középen) és Sergiu Sebeşi. Komoly pénzek közösségi kezdeményezésekre 

Mezőségi útra készül a Hargita 
együttes. A már hagyományosnak 
számító szórványvidéki rendez
vénysorozat idén május 14-től 21-
ig tart, és gazdag programot ígér 
– tájékoztatott a sokrétű, előadá
sokat, népviseleti és táncverse
nyeket, kézműves-foglalkozásokat 
magában foglaló turné részletei
ről a szervezést és megvalósítást 
közösen vállaló Hargita együttes 
vezetősége, a Hargita Megyei Kul
turális központ (hmkk) és hargita 
Megye Tanácsának képviselője.

darvas Beáta

A z erdélyi szórványmagyar-
sággal való kommunikáci-
ónak és kapcsolattartásnak 

az egyik leghatékonyabb módja a 
kulturális kapcsolatok kiépítése és 
ápolása. Ebben talál nagyon jó part-
nerségre Hargita Megye Tanácsának 
Szórvány-programja és az az évek óta 
zajló csendes munka, amit az András 
Alapítvány, a Hargita együttes végez 
a Mezőségen. A mi intézményünk 
ebbe a tevékenységbe a szakmai tudá-
sával, a tanácsadással, kiadványokkal, 
közös szervezéssel kapcsolódik be 
– ismertette a szervezők feladatmeg-

osztását Ferencz Angéla, a kulturális 
központ vezetője. Hozzátette, úgy 
látja, hogy a szórványban élő magyar-
ság mindennapjait csak élő kapcsola-
tokon keresztül ismerhetjük meg. 

Zonda Erika, a megyei tanács 
által 2009-ben létrehozott Szór-
vány-program egyik említésre méltó 
eredményeként azt a tényt emelte ki, 
hogy a Hargita együttes táncosainak 
sikerült a vicei legényest visszataníta-
niuk a helyieknek. 

A programsorozat első állomása 
Vice, ahol az együttes az általa kez-
deményezett és szervezett Hagyaték 
– vicei népzene- és néptánctalálkozón 
vesz részt. A következő napokban 
a társulat Bálványosváralján, Besz-
tercén, Almásmálomban, Désen és 
Bethlenben mutatja be Virágom vi-
lágom című műsorát. Minden hely-
ségben az érdeklődők az előadás előtt 
ének- és tánctanításon, kézműves-
foglalkozásokon vehetnek részt. Az 
együttes körútjának utolsó két nap-
ján, május 20-án a dési XI. Aranyeső 
néptáncfesztiválon, majd 21-én Vá-
laszúton, a Kallós Zoltán Kossuth-
díjas erdélyi néprajzkutató 85. szü-
letésnapjának tiszteletére szervezett 
rendezvényen lép fel.

Zonda Erika, Ferencz Angéla és András Mihály. Kulturális kapcsolatokat ápolnak fotó: mihály lászló

Lakossági fórumot szervez 
Csíkszereda Polgármeste-
ri Hivatala az idei pünkösdi 

búcsú előkészületeiről, a csíksomlyói 
lakosságot érintő legfontosabb ren-
delkezésekről, kereskedelmi tevé-

kenységről, a búcsú ideje alatti köz-
lekedési szabályozásról, valamint a 
csíksomlyói lakosságot érintő egyéb 
aktuális kérdésekről.  A csíksomlyói 
községházán tartott fórum ma 18 
órakor kezdődik. 

Lakossági fórum

zián és kopik tanított. Erdélyi turnéjának csíkszeredai helyszínén bábjátékkal is hódított a temesvári Csiky 
Gergely Színház. A tegnap délelőtt bemutatott Zián és Kopik lelkes gyerekközönséget vonzott, akik interaktívan kap-
csolódtak be a bábok játékába. A darab a rendező, Palocsay Kisó Kata forgatókönyve nyomán  a szelektív hulladék-
gyűjtésről és anyaghasznosításról szól, de nem didaktikus hangnemben, hanem a játékosságot, a környezetükre és az 
egymásra való odafigyelést szem előtt tartva. Kopik és Zián két környezet- és gyermekbarát manó, remek cimborák és 
a legjobb válogató szakemberek, akik vidáman, felelősségteljesen végzik feladatukat. szöveg: darvas beáta, fotó: biró márton


