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Eldőlt, kik a Heineken Románia 
cégcsoport által május elején 
meghirdetett pályázat nyertesei. 
A kiírásra 11 pályázat érkezett, 
az elbírálók a Green Zone és az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 
projektjeiben látták a legtöbb 
fantáziát. A nyerteseket Paul 
Wood, a csíki sörgyár igazgatója 
Ráduly Róbert Kálmán polgár-
mester jelenlétében díjazta.
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Mint ismeretes, a cégcso-
port illetékesei május-
ban a Heineken a Kö-

zösségekért program keretében 
két olyan, egyenként 15 ezer eurós 
projekt finanszírozását hirdették 
meg, amelyek a helyi közösség szá-
mára pozitív hozadékkal bírnak. 
A cégcsoport nemzetközi szintű, 
Brewing a Better Future név alatt 
futó, társadalmi felelősségvállalá-
si projektjének részeként idén két 
romániai városban – amelyekben 
gyártó-palackozó egységekkel 
vannak jelen – zajlott a kiírás: 
Csíkszeredában és Konstancán. 

A kiírásban pályázóként Csíksze-
redában bejegyzett és itt működő 
civil egyesületek, közintézmények, 
kulturális jellegű szervezetek ve-
hettek részt.

A két csíkszeredai nyertes kilété-
re tegnap derült fény: a Green Zone 
és az Erdélyi Kárpát-Egyesület kap-
ta meg a finanszírozást. „Úgy tűnik, 
a csíkiak kissé jobban ráéreztek a ki-
írás lényegére, mint a konstancaiak, 
az innen befutó 11 projekt mind-
egyike megfelelt a Heineken a Kö-
zösségekért program alapvető el-
képzeléseinek. Mivel csak két nyer-
tes pályázat lehetett, így pontozni 
kellett, és végül ez alapján dőlt el a 
győztesek kiléte. Két olyan projek-
tet választottunk, amely a lehető 
legszélesebb körű tömeget érinti” – 
nyilatkozta Sergiu Sebesi, a projek-
tek nyomon követését végző CSR 
Nest Egyesület elnöke.

Az egyik nyertes pályázat nyo-
mán tizenöt korszerű pannóval 
gazdagodik Csíkszereda, a projek-
tet a csíkszéki EKE az Új Összefo-
gás Alapítvánnyal közösen nyújtot-
ta be. „A pályázat mögött egy valós 
igény áll, az, hogy az idelátogatók, 

vagy akár a helyiek is, ismerhessék 
meg az adott helyszín, épület vagy 
városrész történelmét, jellegzetes-
ségeit. A helyszínekkel kapcsolat-
ban vannak ötleteink, de a végleges 
döntést a helyi önkormányzattal 
együtt hozzuk meg, figyelembe 
véve a részükről érkező javaslatokat 
is” – nyilatkozta Szabó Károly, a 
csíkszéki EKE elnöke. 

A másik tizenötezer eurót egy 
közösségépítő projektnek ítélték 
oda, címe: Csíkszereda egy aktív 
közösség. „A lényeg, hogy több-
lépcsős oktatási sorozat során meg-
győzzük a helyieket, hogy aktívan, 
felelősségteljesen részt vegyenek a 
város közéletében, a közösség prob-
lémáinak megoldásában. Első tör-
ténésként tizenöt személyt válasz-
tunk a képzők képzése programra, 
majd egy nagyobb szabású tömeg-
rendezvényt szerveznénk. Ezen a 
város civil szervezetei sátrakban  
bemutathatnák tevékenységeiket, 
de épülnének a központi részen ka-
landparkszerű kötélpályák is, ame-
lyet a közönség is kipróbálhatna az 
általunk képzett oktatók segítsé-
gével” – számolt be a Green Zone 
egyesület részéről Butyka Lóránt 
projektmenedzser.     

A nyertes projektek a finanszí-
rozási szerződés aláírását követő-
en startolnának, a kiírás értelmé-
ben a pályázatban vállaltaknak fél 
éven belül kell megvalósulniuk. 
A Heineken cégcsoport az akció 
során harmincezer eurót forgatott 
vissza közösségépítő tevékenységre, 
ez része az Európa-szinten futó pro-
jektjének – emelte ki Paul Wood, a 
csíki sörgyár igazgatója.

A GREEn ZonE és AZ EKE nyERt

30 ezer euró közösségfejlesztésre

A pályázatnyertes Green Zone és EKE képviselői fotó: hompoth loránd

életükben először moziban. Többségük 14 év körüli, de még 
soha nem volt – elsősorban anyagi – lehetőségük arra, hogy megta-
pasztalják, milyen is egy mozi. Tegnap délután az egyik csíksomlyói 
nevelőotthonban élő gyerekeknek tartott ingyenes vetítést a csíksze-
redai 3D mozi működtetője a Hargita Népe kezdeményezésére. A fia-
talok az Avatar című filmet tekintették meg, a térhatású vetítés pedig 
akkora élményt jelentett számukra, hogy utána még órákig arról be-
széltek egymás között.  fotó: mihály lászló


