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B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

Az Élmény Alap ösztöndíj el-
nyerésének feltétele, hogy 
a támogatottak is felajánla-

nak valamit a közösségnek. Bakos 
Anikó frissen végzett ökológus a 
tavaszi kiíráson nyert ösztöndíjá-
ból határozókönyveket, felszerelé-
seket vásárolt, illetve gyerekeket 
vitt kirándulni. „Nagyon fontos-
nak tartom a fl óra-fauna megis-
mertetését a gyerekekkel, illetve, 
hogy felismerjék, milyen értékes 
helyen élünk, és találkozzanak a 
természet felfedezésének élmé-
nyével. A gyakorlati tapasztalatok 
mindennél többet jelentenek. Ma-
napság a gyerekeket túlterhelik az 
iskolában, nem jut elég energia és 
idő a személyes felfedezésekre, én 
ezt a hiányt igyekeztem pótolni” – 
számolt be Bakos Anikó, aki célja 
elérésére a kirándulást tartotta a 
leghatékonyabbnak. A Szent Anna 
Gyermekotthonban élő gyerekek-
kel, az óvodásokkal és kisiskolá-
sokkal a Csiky-kertbe látogattak, 

ahol rovarokkal, gombákkal, nö-
vényekkel ismerkedtek egy séta 
keretében. A nagyobbakkal pedig 
a Szent Anna-kápolnához kirán-
dultak. „A gyerekek meglepően 
nagy érdeklődést mutattak a pó-
kok iránt, illetve ügyeskedtek a 
határozókönyvek használata te-
rén is” – osztotta meg tapaszta-
latát Anikó, hozzátéve, folytatni 
kívánja a kirándulások szervezé-
sét, a fi atalok számára is szeretne 
élményeket nyújtani.

Tudnivalók az őszi kiírásról

„Az Élmény Alap célja a gyergyói 
fi atalok támogatása abban, hogy 
aktív élményekben részesüljenek 
a természetben és emberi közössé-
gekben. Fejlődjön kezdeményező 
készségük, közösségi gondolkodá-
suk, tapasztalják meg a tanulás- és 
tehetségük kibontakoztatásának 
örömét. Ennek érdekében támogat-
juk a fi atalok kezdeményezéseinek 
megvalósulását, szervezünk és tá-
mogatunk oktatási, személyiség- és 
közösségfejlesztő programokat, il-

letve alkalmi ösztöndíj-támogatást 
biztosítunk tehetséges fi ataloknak” 
– ismertette a központ vezetője.

Akárcsak tavasszal, az őszi 
kiíráson is ifj úsági kezdeménye-
zések megvalósítására és egyé-
ni ösztöndíjak elnyerésére lehet 
pályázni. A tavaszról megmaradt 
keretösszeg 8500 lej, 5000 lej jut 
kezdeményezésekre és 3500 lej 
ösztöndíjakra. E kiírás elsősorban 
14-25 év közötti fi ataloknak szól 
– magánszemélyeknek és csopor-
toknak. A programok megvaló-
sulási ideje a 2018-as év, illetve a 
2019-es év első féléve. 

Jó tudni, hogy a pályázók szá-
mára november 3-án egész napos 
felkészítőt, pályázatíró képzést 
tartanak. A pályázatokat elektroni-
kus formában november 22-ig kell 
beküldeni. A pályázók a tervek sze-
rint az idei városnapokon szemé-
lyesen is bemutatják pályázataikat 
a kuratórium tagjainak, és szintén 
a december eleji városnapokon hir-
detik ki a nyerteseket is. A részletes 
kiírás és az űrlapok október 22-től 
lesznek elérhetők az Élmény Alap 
honlapján, a https://eroforraskoz-
pont.ro/elmenyalap.

Élmény Alap az élményért
Lehetőség a szentmiklósi fiataloknak

• A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont 
az Élmény Alap segítségével újabb pályázatot hirdet 
gyergyószentmiklósi magánszemélyek, csoportok 
számára. Dániel Botond, a központ vezetője ismertette 
a tudnivalókat, és az első kiíráson támogatott Bakos 
Anikó ökológus is beszámolt.

Az Élmény Alap által gazdagodtak 
a Szent Anna Otthonban élő 
gyerekek

▴   FORRÁS:  GYERGYÓI  KÖZÖSSÉGI  
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Gonosz szándéktól tartott

P E T H Ő  M E L Á N I A

E lőbb méltatlankodva fogadta a 
hírt, mint később elmondta, go-

nosz szándéktól tartott. De amikor 
megbizonyosodott, hogy nem átve-
résről van szó, beütemezett prog-
ramját is halasztotta, hogy szóba 
állhasson a nyereményt kézbesítő 
újságírókkal.

Korábban sosem volt szerencséje 
– mondta a nyugdíjas asszony, és azt 
is elmesélte, mi szegte kedvét attól, 
hogy próbálkozzon a sorsjátékok-
kal. Lottón tette meg születésnapja 
dátumának számjegyeit, és ezeket 
ki is húzták, de nem akkor, amikor 
érvényes volt a szelvénye. Jelként ér-
telmezte az esetet, meg volt bizonyo-
sodva arról, hogy a szerencse sosem 
fog mellé pártolni, ezért később so-
sem próbálkozott a nyereményjáté-
kokkal. Érthető, hogy a 150 lej átvé-
telekor többször is hangsúlyozta: „Ez 
aztán tényleg meglepetés.”

Lapunk tartalmával elégedett 
nyertesünk, a sporthíreket viszont 
sosem olvassa el, bár a sport nem 

áll távol tőle – fi atalkorában a fi úk 
kedvence, a foci az ő kedvelt játéka is 
volt. A sporttal szembeni ellenszenv 
akkor alakult ki benne, amikor fér-
je a szurkolással járó felfokozottság 
miatt komoly betegséget kapott – 
mondta el. Lapunkat általában ba-
rátnőjével együtt olvassa Márta, a 
tartalom a reggeli kávé mellé nyújt 
beszédtémát – mondta el. És hogy 
ne csak egy-egy napot „dobjon fel” 
az újság, a szilveszteri szám címlap-
ját a konyhaszekrényre ragasztotta, 
hogy minden percen el tudja olvasni 
az azon szereplő újévi jókívánságot. 
„Ne csak az új év első napja legyen 
boldog, hanem mindegyik” – adott 
magyarázatot a címlap kifüggeszté-
sére nyertesünk.

A nyeremény sorsán nem gon-
dolkodott, a kérdésre azonnal 
válaszolt: négy unokája közül az 
egyiknek novemberben lesz a szü-
letésnapja, a meglepetésösszeget 
ajándékra fordítja.

• Gyergyószentmiklósi otthonában kerestük fel Becze 
Mártát, hogy kézbesítsük neki a Hűséges olvasó-játék 
szerencséseinek járó nyereményösszeget. 

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Határon túli családszervezeteket támogatnak
Kétszázmillió forintos keretösszeggel a határon túl működő, családokat 
segítő civil, egyházi szervezetek és vállalkozók támogatására hirdet 
pályázatot a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársá-
ga – közölte Potápi Árpád János államtitkár tegnap a budapesti sajtótá-
jékoztatón. Ismertette: a 2019. április 30-ig megvalósuló programokra 
pályázatonként legfeljebb kétmillió forint támogatás igényelhető. A 
pályázathoz nem szükséges önrész. Támogatott programok lehetnek 
például a téli szünetben megvalósuló gyermektáborok, iskolai felké-
szítő programok, Márton-napi, adventi vagy farsangi rendezvények. A 
pályázatok benyújtásának határideje október 31. Az államtitkár kitért 
arra is: pályázatot a 2017. január 1-je előtt bejegyzett, a szomszédos 
országok valamelyikében adószámmal rendelkező civil szervezetek, 
egyházi jogi személyek és vállalkozók nyújthatnak be. Hozzátette: a 
pályázatok elbírálása után legkésőbb december közepére szeretnék 
eljuttatni az elnyert támogatást a pályázókhoz. A részletes pályázati 
kiírás megtalálható a www.bgazrt.hu, a www.nemzetiregiszter.hu, 
valamint a www.kulhonicsaladokeve.kormany.hu oldalon.




