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Székelyudvarhelyi közöSSégi alapítvány

Októbertől Csáki Rozália az új elnök

hírfolyam

> Kisvíz. Falufórumon találkozott 
Bor boly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke Árvátfalva, Mátisfalva és 
Székelymuzsna lakóival, hogy megvitas-
sák a megyei tanács Kisvíz programját. Az 
önkormányzat társulási szerződést kötött 
a helyi önkormányzatokkal, miszerint a 
községek önrészt vállalnak. Mindhárom 
településsel megkötötték a kivitelezési 
szerződést, amely 30 napos tervezési és 60 
napos kivitelezési időt ír elő. A munkálato-

kat október elején kezdik el, és várhatóan 
decemberben be is fejeződik. Árvátfalván 
a beruházás értéke 195,4 ezer lej, és magá-
ban foglalja a forrásbefogást, 2 db 25 ezer 
literes tartályt, 3000 méteres fővezetéket, 
800 méteres elosztóvezetéket, 1 tűzcsapot 
és 1 utcai kutat. Székelymuzsnán új, 3500 
méter hosszú vízelosztó hálózatot építe-
nek. 2 tűzcsap és 2 utcai kút is részét ké-
pezi a beruházásnak, amelynek összértéke 
115 019,92 lej. Mátisfalva csatlakozik az 
agyagfalvi elosztóvezetékre, beszerelnek 
egy 5000 literes tartályt és pumpát, és 1400 

m fővezeték, 1200 méteres elosztóveze-
ték, egy tűzcsap, valamint egy utcai kút is 
épül. A Kisvíz programból finanszírozott 
beruházás értéke 136,9 ezer lej. Kedden 
este Borboly Csaba Firtosmartonoson és 
Énlakán is falufórumon tárgyalt a szó-
ban forgó programról. Ennek keretében 
Firtosmartonoson 1300 méteres elosztó-
vezeték és egy utcai kút készül el 52,4 ezer 
lej értékben. Énlakán forrásbefogás, egy 
25 ezer literes tartály felszerelése és 3500 
méter hosszú fővezeték megépítése várha-
tó, összesen 135,8 ezer lej értékben.

> UFF: új tanév, új lendület. Dohány-
zásellenes kampány, a Színezd újra! prog-
ram folytatása falfestéssel és a város szépíté-
sével, Amatőr Színjátszó Fesztivál tizedszer, 
valamint az év legnagyobb UFF-os sport-
eseménye, az Erdélyi Labdarúgó Diákkupa 
– vázolta lapunknak az idei terveket az Ud-
varhelyi Fiatal Fórum részéről Vass Orsolya. 
Nem marad ki idén sem a Mikulás-szolgálat 
és folytatódnak a Rendhagyó Tanórák is.  A 
gólyabálok időszaka is közeledik, az UFF-
osok által rendezett városi gólyabál novem-
ber közepére várható.

Október elsejétől a civitasos Csá-
ki Rozália váltja Chris Wor mant 
a Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány élén. Csáki számára 
nem idegen az SZKA, hisz négy 
évvel ezelőtt Wormannel ketten 
bábáskodtak a születésénél. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Csáki Rozália veszi át a 
Székelyudvarhelyi Közössé-
gi Alapítvány irányítását ok-

tóber elsejétől. A székelykeresztúri 
hölgy középiskolai tanulmányait 
az udvarhelyi tanítóképzőben 
végezte, és a diáktanácsosi, illetve 
az UFF-os élet hatással volt rá: 
1998-ban Kolozsvárra kerülve az 
ottani magyar diákszövetségnél 
(KMDSZ) kötött ki. A kincses 
városban filozófia szakon szerzett 
oklevelet, majd 2002-ben az Er-
délyi Magyar Civil Szervezetekért 
Alapítványhoz igazolt. 2004-ben 
visszakerült Udvarhelyre, és a 
Civitas Alapítványnál közösségi, 
vidékfejlesztési, civil társadalom-
hoz kötődő munkákat, progra-
mokat bíztak rá. Az amerikai 
Chris Worman és felesége, Alecia 
Ball 2006-ban érkezett Udvar-
helyre a Béke Hadtest önkéntese-
ként – Chris az Agoránál, Alecia 
pedig a Civitas Alapítványnál te-
vékenykedett. 

Akkortájt végzett az ARC kö-
zösségi kapcsolatokért egyesület 
egy kutatást: milyen lehetőségek 
vannak Romániában közösségi 
alapítványok létrehozására. Ud-
varhelyre vonatkozóan azt álla-
pították meg: nem lehet ilyent 
elindítani, mert megosztott a kö-
zösség, nem tudnak az emberek 
egymással együttműködni, nincs 
összhang. Csáki Rozália a Civil 
Fórum lapban cikkezett közösségi 
alapítványokról mint lehetőség-
ről, az írás kapcsán pedig ötlet-
börzézni kezdtek Chrissel, milyen 
lenne, ha az ARC-jelentés ellenére 
is belevágnának, és létrehoznának 
egy közösségi alapítványt. Vállal-
kozókkal kezdtek beszélgetni, és 
úgy tűnt, amit egy helyi nem tud 
véghezvinni, az egy idegennek 
sikerül: Chris személye iránt volt 
bizalom. Csáki közben Madrid-
ban részt vett egy konferencián, 

ahol egy angol férfinak mesélt el-
képzeléseikről. Az illetőnek meg-
tetszett az ötlet, azt mondta, első 
programjukat megtámogatja.

Innen már nem volt visszalé-
pés: 2007 decemberében, első-
ként az országban be is jegyezték a 
Székelyudvarhelyi Közösségi Ala-
pítványt, azért is, hogy fogadni 
tudják a banki kontójukra érkező 
angol fontokat. Ebből a Just trust-
ot finanszírozták, mely az SZKA 
első Ön dönt kampánya volt.  

Az alapítvány indulását kö-
vetően Csáki Rozália maradt a 
Civitasnál, ahol több programja is 
futott – mint mondja, nem hagy-
hatta ezeket, Chris pedig csapatot 

toborzott, és Hegyi Hunorral, 
Kilyén Melániával, majd később 
újabb tagokkal bővülve – mint 
ismeretes – immáron számos si-
keres programon, megvalósításon 
vannak túl. 

Az élet bumerángja: Worman 
idén megkereste Csáki Rozáliát, 
közölve, kilép az SZKA-tól, és ör-
vendene, ha ő folytatná munkáját. 
Csáki nem pályázott a meghir-
detett állásra, nem állt szándé-
kában váltani, mégis rábólintott 
az ajánlatra: október elsejétől ő 
lesz az SZKA vezetője. Nem kis 
feladatot vállalt, hisz korábban 
Worman személye volt az SZKA 
sikerének egyik kulcsa. Csáki sem 

udvarhelyi, és meglehet, ezúttal 
ez javára válik. 

„A négy év, amit az alapítvány 
végigtevékenykedett, egy stabi-
litást is hozott. Magáért beszél, 
ahogyan a közösség a programok 
mellé állt. Nehéz volt az indu-
lás, de most már számos állandó 
program tud működni: a közös-
ségi kártya, a kétszázalékos kam-
pány, már van tehát bizalom az 
alapítvány munkájával szemben” 
– érvelt Csáki Rozália. Mint fo-
galmazott, „nem fordít ki semmit 
a sarkából”, vagyis az induláskor 
kijelölt utat igyekszik követni. A 
Civitasnál is hasonló munkát vég-
zett: pályázati forrásokból közös-
ségfejlesztő lépéseket eszközöl-
tek. Az SZKA-nál annyival bővül 
a munkája, hogy a pénzgyűjtés, a 
„fundraising” mellé kaláka is tár-
sul, vagyis nemcsak alapot kell te-
remteniük egy-egy megvalósítás-
hoz, hanem meg is kell győzniük 
a lakókat, vállalkozókat, vegyék 
ki részüket a történetből. „Az 
SZKA-nak a közösségépítésen 
túl fontos a filantrópia is, illetve 
az emberekre való odafigyelés, a 
felelősségvállalás, de az adomány-
szervező résznek is erősödnie kell. 
Ez, ami számomra egy kicsit új te-
rep. Ugyanakkor van az Ön dönt 
kampányunk is, mely révén már 
pályáztatók is vagyunk, vagyis 
ilyenkor az asztal másik oldalára 
kerülünk” – mondta. 

Csáki már a nyár elejétől dol-
gozik az SZKA-nál. Tervei is 
van nak: erősebb, stabilabb ala-
pítványt és hatékonyabb helyi 
civil szervezeti együttműködést 
szeretne, illetve egy olyan közös-
séget, melyben sokan érzékenyek 
környezetükre, így aktívan részt is 
vesznek annak alakításában. 

Az utóbbi egy év alatt szinte 
teljesen kicserélődött az SZKA 
stábja: Kilyén Melánia gyerek-
nevelési szabadságon van, így 
ok tóbertől Csáki munkáját Pé-
ter Attila és Péter Ildikó segíti, a 
YouthBank programot Balogh 
Sza bolcs viszi tovább. A „háttér-
ben” azért Worman is ott lesz egy 
ideig, valószínűleg tavaszig. „Jó 
csapat van, jó a szervezeti struk-
túra is, van, amivel továbbmenni” 
– összegzett Worman.

Csáki Rozália. Erősebb, stabilabb alapítvány szeretne fotó: máthé lászló ferenc

Gyűjtik az elektro- 
nikai hulladékot 

Meghibásodott vagy régi 
elektronikai gépeket is 
beszolgáltathatnak a la-

kók a Stúdió Mozi előtti parkoló-
ban, a szombatfalvi vasútállomás-
nál, a rendőrség melletti Super üz-
letnél, a Tábor negyedi Horizont 
üzletnél, a Kisköved utcai Super 
üzletnél, illetve a Diego üzletnél 
kialakított gyűjtőpontoknál. A 
nagy méretű elektronikai hulladé-
kokat háztól vagy intézménytől is 
elszállítják, ilyen esetben a lakók-
nak a 0732–627179-es telefonszá-
mot kell hívniuk. Az akció szerve-
zője a Rorec elnevezésű nonprofit 
szervezet és Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala.

pedagóguSok Fóruma

A szülő 
mint partner

Szeptember végén szervezik 
meg a Fiatal Pedagógusok Fó-
rumát az udvarhelyi és környé-

ki fiatal pedagógusok. A rendezvény 
során a fiatal tanítóknak, tanárok-
nak az előadásokon, workshopokon 
túl lehetőségük nyílik kapcsolat 
kiépítésére tapasztaltabb pályatár-
saikkal. A szülő mint partner témát 
járják körül a Szolnok Város Peda-
gógiai Szakszolgálat munkatársai-
nak (Birizló-Szabó Irén – klinikai 
és mentálhigiéniai szakpszicholó-
gus, individuálpszichológus, pszi-
choterapeuta, Gleviczky Marianna 
logopédus, gyógypedagógiai tanár, 
Bogdán Evelin logopédus, Tóthné 
Kocsis Edit gyógypedagógus, pszi-
chológus) vezetésével. Idén is lesz 
csapatépítés, tábortűz a korábbi 
években megismert szervezők (Ka-
csó Kati, László Laura, Lőrincz Csil-
la, Szalay Zsuzsanna, Varga Andrea) 
vezetésével. A Delphi Egyesület által 
szervezett, a Hargita Megye Tanácsa 
által támogatott programra szeptem-
ber 23–24. között kerül sor, a tavalyi 
résztvevők számára ismerős hely-
színen, a homoródfürdői Sopárkút 
Panzióban. 

Az érdeklődők a rendezvény 
részletes programját és a jelentkezési 
lapot letölthetik a www.isjhr.eduhr.
ro honlapról. A részvételi szándék 
jelzésének határideje szeptember 20. 


