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Az adománygyűjtő közösségi 
esemény több korábbi csú-
csát is megdöntötte: soha nem 

regisztrált létszámban jelentkeztek 
nagykövetek, összesen 558-an futottak 
vagy bicikliztek a 33 benevezett szer-
vezet céljaiért. Ezek közt sok újonnan 
csatlakozott is volt, hiszen 9 szervezet 

korábban nem vett még részt 
ebben a kezdeményezésben. 
Mint arról írtunk, a regiszt-
rált támogatások befi zetési 
határidejét október 17-ében 
állapították meg, ám ezt még 
egy nappal megtoldották – 
tudtuk meg Csáki Rozáliától, 
az SZKA ügyvezető igazgató-
jától. Konkrét adatokat Toth 

Eszter, a Fuss Neki! társszervezője 
bocsátott rendelkezésünkre, ezek sze-
rint összesen 7818 támogató jelentke-
zett, ami közel 530 ezer lejnyi felaján-
lást jelentett, ebből közel 524 ezer lejt 
be is fi zettek az SZKA székhelyén vagy 

utaltak banki úton a határidő lejártáig. 
Ez minden várakozást fölülmúlt, hi-
szen majdnem duplája annak, amit ta-
valy sikerült összegyűjteni. A legtöbb 
csatlakozó szervezetnek sikerült elérni 
a célösszeget, sőt néhányuk többszö-
rösen túlteljesítette azt.

Öt szervezetet díjaznak

Megtudtuk azt is, mely öt szervezet-
nek sikerült a legnagyobb összege-
ket begyűjtenie idén. A legtöbbet, 46 
885 lejt az SZKA gyűjtötte, sorban kö-
vetkező a Kerekerdő Waldorf Egye-

sület 46 154 lejjel, harmadik a Mese-
vár Egyesület 41 510 lejjel, negyedik 
a Promatern Székelyudvarhely 37 
050 lejjel, ötödik pedig az Elek Apó 
Unokái Egyesület 35 238 lejjel. Őket 
díjazzák is, a jutalmak között van 
csoportos gokartozás, bowlingozás, 
múzeumlátogatás, kettlebell-edzés. 
Minden részt vevő csapat különdíj-
ként kap egy igényesen bekeretezett 
csoportképet az eseményről – tette 
hozzá Toth Eszter.

Rekordösszeget gyűjtöttek
Elkészült az összegzés: soha nem volt ilyen sikeres a Fuss Neki!

8 A K T U Á L I S

Több mint félmillió lejt gyűjtöttek 
a nagykövetek az idei Fuss Neki! 
alatt
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H amarosan elérkezünk Előfi zet-
ni főnyeremény! kampányunk 

első sorsolásához, melyre október 
25-én kerül sor. Közjegyző jelenlété-
ben 43 szerencsést húzuk ki előfi ze-
tőink közül, akik megnyerik a 3 szett 
autógumi, a 20 darab kotyogós ká-
véfőző vagy a 20 darab felnőtt-gyer-
mek kötényszett valamelyikét. Ha 
szeretne Ön is az esélyesek között 
lenni, nem kell mást tennie, mint 
előfi zetni kedvenc lapjára. 

A sorsoláson való részvétel fel-
tétele, hogy előfi zessen 4 hónapra 
a Székelyhon vagy Krónika napila-
pokra, esetleg 12 hónapra a Nőileg 
magazinra vagy a Heti Hirdetőre. Vá-

lassza ki az Önnek leginkább tetsző 
termékünket, hogy két sorsoláson is 
részt vehessen és garantált ajándék-
csomagban részesüljön!

Akik október 25-e után fizetnek 
elő, már csak a decemberi sorsolá-
son vehetnek részt, ezért érdemes 
időben cselekedni. A közelgő ün-
nepekre lepje meg saját magát vagy 
szeretteit egy újság-előfizetéssel, 
és mi megajándékozzuk, sőt, esélyt 
ad magának, hogy nyerhessen. 
Előfizetését megteheti személye-
sen ügyfélszolgálataink valame-
lyikén, lapkézbesítő kollégáinknál 
vagy online a www.lapok.ro web-
oldalon.

Ön lesz a nyertes?
• Ne szalassza el a remek lehetőséget, hiszen első 
sorsolásunkon a 43 szerencsés között az Ön neve is 
szerepelhet! 

Kétszer is nyerhet!Kétszer is nyerhet!

EGYIPTOMI
LUXUSUTAZÁS | 1 DB

t a kedvenc
sajtótermékére,
hogy részt vehessen mindkét sorsolásunkon!

WELLNESS
HÉTVÉGE | 3 DB

• Október 10-én zajlott a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) által évről 
évre megszervezett Fuss Neki! adománygyűjtő akció tizedik, jubileumi kiadása. A 
támogatások befizetésének határideje hétfőn járt le, az összegzésből pedig kiderült, 
a születésnap kifejezetten sikeres volt: a kezdeményezés rekordot döntött mind a 
résztvevők számát, mind a begyűjtött összeget illetően.

Áramszünet
Betervezett munkálatok miatt 
október 22-én 9 és 17 óra 
között szünetel az áramszol-
gáltatás Szépvízen a Templom 
utcában, az 1–143. és a 2–198. 
házszámok között. Hasonló 
okokból áramszünet lesz ok-
tóber 22-én 8 és 16 óra között 
Csíkszentléleken a 136/A szám 
alatt, illetve Fitódban a 13/B és 
13/C számok alatt.

Könyvbemutató 
a városházán
Pénteken 18 órától Csíkszere-
dában, a városháza díszter-
mében A honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig című 
előadás-sorozat folytatásaként 
mutatják be Király István Egy 
ifjúkommunista a damaszkuszi 
úton című kötetét. 

Megemlékezés 
és faültetés
Faültetéssel egybekötött 
megemlékező ünnepséget 
tartanak ma Csíksomlyón az 
1661. október 21-ei Csíki-me-
dencei török-tatár dúlásról és 
az ezt követő újjáépítésről. 
16 órától ünnepi szentmise 
lesz a csíksomlyói kegytemp-
lomban, zenél a Role zenekar, 
utána faültetés a Szent István 
Otthon udvarán – közremű-
ködnek a Szent István Otthon 
gyermekei.
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