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Az alapítvány közösségivé vált. Nemcsak a nevében, 
hanem létezésében is. Közösen gyűjtünk és közösen 
élvezzük a gyűjtés eredményét. Egyre több a támogató, és 
egyre több a programokba bekapcsolódó. Formálódik egy 
közösség Kovászna megyében, a tenni akarók és az életet 
szebbé változtatni kívánók közössége. A lehetőség mindig 
adott, csak idő kérdése, ki mikor kapcsolódik.

A tavaly az alapítvány első ízben a nyolc év alatt teljes 
egészében helyi erőforrásokból gazdálkodott és 
valósította meg programjait. Nem voltak külső források, 
230 000 lej tekerj akciókon, civil liciteken, közösségi 
eseményeken gyűlt össze és ebből az összegből lettek 
ösztöndíjak, támogatott iskolakirándulások, gyümölcsfa 
csemeték falusi családoknak, közösségi projektek, 
közterek váltak színesebbé, befektetések valósultak meg 
és civil támogatások. Ha az összeget nézzük, ezen a téren is 
nagy a változás: 2012-ben 45 000 lej, 2013-ban 62 000 lej, 
2014-ben 70 000 lej a helyi szinten gyűjtött támogatás… 

Bereczki Kinga 

Előszó

3

A Háromszéki Közösségi Alapítványt helyi vállalkozók és civil szervezeti vezetők hozták 
létre 2010-ben magánpénzekből, azzal a céllal, hogy fejlesszék a helyi közösséget. Küldetése a 
háromszéki emberek életének jobbá tétele a helyi erőforrások célszerű felhasználásával.
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Tavaly összesen három Civil Licit programot bonyolítottunk, egyet Kézdivásárhelyen és kettőt 
Sepsiszentgyörgyön. A The Funding Network angliai szervezet által kidolgozott módszerrel 
összesen 96 324 lejt gyűjtöttünk, közösségi projektekre. Ebből megvalósult két köztéri 
befektetés: Molnár Józsiás szobor a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás parkba, Vetró András alkotása 
(Pont csoport) egy domború érték-plakett Sepsiszentgyörgy központjába (Sepsiszentgyörgyi 
Rotary Klub); beindult egy védőnő szolgálat Kézdivásárhelyen, négy sepsiszentgyörgyi szegény 
család kapott háztartási eszközöket és karácsonyi élelmiszercsomagot, valamint fűtés- és 
vízellátás korszerűsítését otthonaikban a közösségi összefogás által. Továbbá közel 1 200 diák 
vett részt támogatott helyismereti kirándulásokon a megyében, 4 tehetséges fiatal kapott 
tanulmányi ösztöndíjat a 2018-19-es tanévre, havi 200 lejes értékben, megvalósult egy 
nemzetközi kerámiatábor Kézdivásárhelyen, és létrejött egy közösségi tér Baróton. 

Sikeres helyi adománygyűjtések, sikeres Civil Licit programok

Imre Kristóf gyógyulásáért tekertünk Kézdivásárhelyen!

Közel ezer ember mozdult meg Kézdivásárhelyen június 21.-én csütörtökön 16-20 óra között, 
hogy segítsük Kristóf gyógyulását. A legtöbben, 717-en a New Fashion és Zarah készruhagyáraktól 
vettek részt az akción, a gyárak vezetősége a program szervezésében és megvalósításában is 
komoly segítséget nyújtott. A Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete finom süteményekkel kínálta a 
tekerőket, a Székely vendéglő szendvicsekkel kedveskedett a Zöld Nap Egyesület önkénteseinek, 
akik a pecsételő pontokban teljesítettek szolgálatot. Az adománygyűjtő akció eredményeként 23 
226 lejt adhattunk át Imre Kristóf édesapjának július 4.-én, és szeptemberben felavattuk az 
újonnan működésbe helyezett biciklipompa- és javító felszerelést valamint egy, a 
mozgáskorlátozott gyermekek által is használható homokozóval bővült a stadion melletti 
játszótér. Örömünkre, Kristóf sikeres műtéten esett keresztül és sok szenvedés után végre a 
gyógyulás útjára lépett.
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Az alapítvány 313 000 lej értékben fordított vissza közösségi célokra, amelyből 231 000 lej 
közvetlen támogatás, valamint a megvalósítással járó 82 000 lej programköltség. 

2018-ban a tervezett 14 tevékenység helyett 18 valósult meg, így közösségi programok, 
adománygyűjtő akciók, támogatói programok, gyűlések, kampányok és köztéri befektetések. 
Ennek eredményeképpen 218 000 lej adomány gyűlt a helyiek hozzájárulásával, további 12 000 
lej pedig alapítványi programokból: a Székelyföldi hagyományos mesterségek DVD-k 
értékesítéséből valamint a Háromszéki Vállalkozás/Háromszéki Termék védjegyekre 
regisztrálásokból. A támogatások kétharmada céges befizetések és egyharmada pedig egyének 
felajánlása.

Támogatások és befektetések 2018-ban: 

Programtámogatások (Tekerj, Licit, NTT, csemete, graffiti)

 Egyéni támogatások (fizikai + szervezeti) 

 ebből egyéni támogatások (sorsolás, ösztöndíjak…)

 Befektetések (Kézdivásárhely, Kovászna, Sepsiszentgyörgy)

133 485 lej

 74 346 lej,

 63 546 lej

  23 667 lej

Mindösszesen: 231 498 lej 

A támogatottak névsora az éves beszámolóval együtt megtekinthető az alapítvány honlapján: 
www.hka.ro 

38 000 db. közösségi kártya van a közösségben, részben aktív használatban (26 000 db.), 
részben pedig a kasszáknál, partnerüzletekben (Bertis, Bani Market, Orex, Deák Hámor). 2018-
ban összesen 186 502 lej gyűlt a közösségi kártya alapba, a legnagyobb befizető továbbra is a 
Bertis üzlethálózat (90%). Tavaly a kártya egyszeri használata átlagosan 1.01 lejt eredményezett 
az alapba.

Közösségi kártya program

182 002 lej kártya %-ok + 4 500 lej partner befizetések:

- Salvia gyógyszertár: 1 000 lej
- Bani Market: 500 lej

- Hermann gyógyszertár, Barót: 2 000 lej

- Orex: 1 000 lej

A közösségi kártya program sikerét egy egyszerű kérdés alapozza meg: „Van közösségi 
kártyája?” A kasszáknál dolgozó munkatársak hozzáállásán múlik elsősorban a kártyák rendszeres 
használata. Ezért, figyelembe véve a lakosság véleményét is, elismerésünket fejeztük ki a 
kasszásokkal szemben, mint partnereknek a közösségi kártya programban a pozitív 
hozzáállásukért és kitartásukért. Az elismerésünket pénzjutalommal is kifejeztük, az alapítvány 
4 000 lejt fordított erre a célra, 100-200-300 lejes vásárlási utalványok formájában.

A hűséges kártyafelhasználók között időszakosan pénzjutalmat sorsolunk ki, a sorsolás élő 
adásban történik a Sepsi Rádióban. A tavalyi kedvezményezettek Farkas Zoltán Barótról, Covaciu 
Éva és Kisgyörgy Emese Kézdivásárhelyről valamint Nagy Ibolya Erika Sepsiszentgyörgyről voltak, 
mindösszesen 2 600 lej pénzjutalmat kaptak, ezt helyi üzletekben költhették el.
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Köszönjük, hogy vásárlása során

használja a virtuális Közösségi 

Kártyát! 

Kérem tartsa a képernyőt a vonalkód 

olvasóhoz.
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Sakk asztalok Kovásznának

A közösségi kártya program működtetésében alapelv, hogy az alapba gyűlt pénzösszegekből 
arányosan térítünk meg a befizető közösségeknek. Így tavaly Kovásznán volt a sor, a 
kártyafelhasználók 5%-a a kovásznai Bertis üzletekben használja a közösségi kártyát, így a befolyt 
összegek kicsivel több, mint 5%-át, egész pontosan 9 425 lejt az ottani közösség céljaira 
fordítottunk. Kőből készült, kültéri sakkasztalokat vásároltunk, hozzátartozó padokkal együtt, 
ezeket az önkormányzat a város parkjában, szépen rendezett területeken helyezte el. 
Kovásznának ez egy jellegzetessége volt korábban, sokszor lehetett látni fürdővendégeket vagy 
helyieket sakkozni a művelődési ház előtti téren, ahol nagy fa bábukkal „lépegettek” a földre 
festett sakkasztalon. Minthogy ez a lehetőség a városi felújításokkal megszűnt, a kovásznaiak 
kérésére az alapítvány a közösségi kártyák használatából befolyt összeget ennek a hagyománynak 
a felélesztésére fordította.

Közel 4 000 kiosztott őshonos gyümölcsfa csemeték Háromszéken

Az Egy fa a jövő nemzedékének program 2018-as kiadásában újdonságnak számított, hogy a 
települések önrésszel is beszálltak a csemeteprogramba, így az eredetileg tervezett 2 000 
csemete helyett 3 900-at osztott ki az alapítvány április végén, a kedvezményezettek falusi 
családok voltak. Az elosztás egyenletesen történik a megye területén, a cél az, hogy tíz év alatt 
területileg teljesen födve legyen Háromszék, ami az őshonos gyümölcsfák visszatelepítését illeti. 
Idén kilenc település szerepelt a kiválasztottak között, 400-400 ingyenes csemete jutott 
régiónként (Sepsiszék, Kézdiszék, Orbaiszék, Erdővidék és Bodzaforduló), ez családonként 
legtöbb 3 csemetét jelentett. Az alapítvány eddig közel 10 000 őshonos gyümölcsfacsemetét 
osztott ki Kovászna megye több, mint 40 településén.

7

Közösségi asztal és Csere-bere a sepsiszentgyörgyi Tekerj akción

Szeptemberben sor került Sepsiszentgyörgyön is a Tekerj akcióra, a szentgyörgyiek egy 
biciklipompa- és javító felszerelésért pedáloztak három órán át. Az akció különlegessége a 
Mediawave győri szervezet közösségi programjai voltak, amelyek erősítették az akció közösségi 
jellegét. Szokatlan látvány volt Sepsiszentgyörgy központjában az ételkülönlegességekkel 
megrakott asztal, „Ha hozol, eszel” módon tapasztalva meg, mit is jelent közösséginek lenni egy 
konkrét helyzetben. Kicsivel hátrébb nagy fazekak mellett asszonyok és gyermekek gyúrták a 
Közösségi gombócot a tekerőknek, a hangulatot pedig Kovács Ferenc („Öcsi”) magyarországi 
előadóművész hegedűmuzsikája erősítette, fokozta. Az akció közösségi programokkal 
megerősített üzenete az volt, hogy közönség helyett közösség, azaz ne csak kívülről nézzük a 
dolgokat, szemlélődjünk, hanem kapcsolódjunk be tevőlegesen a dolgok alakulásába. A közel 60 
résztvevő 6 000 lejt gyűjtött, amiből a HKA megvásárolta a felszerelést, a kerékpárosok nagy 
örömére.

 Színesebbé vált a régi sportpálya környezete Sepsiszentgyörgyön

Az alapítványnak már több befektetése található a Iorga út melletti régi sportpálya 
területén, így 2014-ben itt avattuk a kültéri mozgásparkot és 2017-ben kutyafuttatót hoztunk 
létre, és a közeljövőben ide tervezünk felállítani két kosárlabdapalánkot. Innen jött az ötlet, 
hogy alakítsuk át közösségi térré, egy olyan hellyé, ahol az emberek szívesen eltöltenek pár 
percet, órát és jól érzik magukat együtt. Az alapítvány graffiti pályázatot hirdetett meg, amelyet 
Kopacz Hanna fiatal tervező megnyert, és így a sportpálya és környéke átalakult, hangulatossá 
vált a színesre festett garázsoldalakkal. A graffiti falfestés témája: A közösség. 
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Az összefogás szép példája: 
17 000 lej ösztöndíj támogatás tehetséges gyermekeknek és fiataloknak

A 2018-as évet szép és felemelő esemény zárta: a Közösségi Bálon résztvevők lehetőséget 
adtak 17 gyermek és fiatalnak, hogy kibontakoztathassák tehetségüket. Az egyenkénti 1 000 lejes 
tanulmányi ösztöndíj ugyanis tényleg egy lehetőséget jelentett olyan helyzetben lévő, jó 
képességű gyermekeknek, akiknek sokszor még a ruha vagy betevő falat is kérdést jelent a napi 
megpróbáltatásokban. A Közösségi Bál az alapítvány ünnepi évzáró rendezvénye, amelyre 
támogatók, partnerek, együttműködők kapnak meghívást. A küldetésünkhöz híven ez is egy 
alkalom arra, hogy jót cselekedjünk. Így amellett, hogy jól érezzük magunkat, van egy közösségi 
cél, amit megfogalmazunk, és amely mellé felsorakoznak mindazok, akik együtt éreznek velünk. 
Hadd zárjam az éves jelentést egy közvetlen visszajelzéssel:

Szeretettel és tisztelettel, boldog új évet kívánva,
Hálásan köszönjük (Dorottya nevében is).

Nagyon meglepődtem és megörültem a telefonhívásának. 
Átadtam Dorottyának is a jó hírt, így együtt örülhettünk.

Dánél Magdolna

9

Az alapítvány 2016-ban indította a Mi vagyunk! Közösségi kampányt, amelynek célja a helyi 
értékek megerősítése. A több, mint másfél éves kampányba 1 000 helyi lakos kapcsolódott és több 
tucat támogató, óriásplakátokon, rádiós műsorokban, újságcikkekben, hirdetésekben 
közvetítettük a kampány üzeneteit a lakosság felé, az embereket, közösséget is bekapcsolva az 
üzenetek megfogalmazásába. A kampány eredményeképpen megszülettek a hivatalosan is 
levédett Helyi Vállalkozás, Helyi Termék védjegyek, amelyek láthatóvá teszik, kiemelik a helyi 
jelleget, ráirányítják az emberek figyelmét a helyben termelt árura, helyi cégekre.

Erősíteni a helyi jelleget – közel hatvanan regisztráltak a védjegy programban

A kampány a védjegy programmal folytatódik, havonta termelők és vállalkozók regisztrálnak, 
így 2018 végéig már ötvenkét helyi cég kapta meg a védjegy használati jogát. Az odaítélést, 
akárcsak az ellenőrzést egy vegyes bizottság végzi, amely az alapítvány kurátoraiból, a 
kereskedelmi kamara és az Asimcov vállalkozói szövetség képviselőiből áll. A védjegy a bizalom 
szimbóluma is egyben, a termelő/szolgáltató és vásárló között, amely a helyben megvalósított és 
közvetített értékek minőségére alapoz. 
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Pénzügyi adatok

Helyi erőforrásgyűjtés és támogatások

Összesen, helyi szinten gyűjtött források 2018-ban: 230 111 lej, ebből
 céges támogatások: 175 272 lej
 egyéni támogatások: 24 486 lej

DVD értékesítés
Közösségi kártya %
Külső források
Céges támogatások
Egyéni támogatások
Védjegy regisztrációk
Egyéb (2%, állami ...)

3 028
186 502 

7 012
175 272
24 486

9000
30 364

Egyének támogatása
Szervezetek támogatása
Befektetések
Fizetések állandó alkalmazottak
Bedolgozók
Fizetésadók 
Működési költségek (rezsi, könyvelés, takarítás)
Telefon, posta, internet
PR anyagok, tervezés + nyomdaköltség
Reklám (rádió, újság, bannerek)
Üzemanyag (benzin, gáz)
Autó (adó, biztosítás, mosás, javítás, alkatrészek)
Utazás, delegáció 
Protokoll (közösségi események)
Programétkeztetések, vásárlások
Eszközök, licenszek, FFCR
Irodai fogyóanyagok
Szolgáltatások 

63 546
144 285
23 667
58 000
11 725
45 050
12 715
1 499

27 176
15 662
3 457
6 322
1 680

33 775
6 150
3 357

938
883

 Összesen, bevételek 435 663  Összesen, kiadások  459 884

 Egyenleg, 2018 -24,221

10

Támogatások és befektetések 2018-ban: 

Programtámogatások (Tekerj, Licit, NTT, csemete, graffiti)

 Egyéni támogatások (fizikai + szervezeti) 

 ebből egyéni támogatások (sorsolás, ösztöndíjak…)

 Befektetések (Kézdivásárhely, Kovászna, Sepsiszentgyörgy)

133 485 lej

 74 346 lej,

 63 546 lej

  23 667 lej

Mindösszesen: 231 498 lej 

A támogatottak névsora az éves beszámolóval együtt megtekinthető az alapítvány honlapján: 
www.hka.ro 
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520014 Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1A szám, Kovászna megyem Románia

Adományait az alábbi bankszámlaszámra várjuk:
Támogassa a háromszéki közösségfejlesztést!

Adószám: 27674390

Román Kereskedelmi Bank (Banca Română Comercială sucursala Sf. Gheorghe)

Számlatulajdonos: Fundația Comunitară Covasna 

Háromszéki Közösségi Alapítvány

RO97RNCB0124118922700001

Tel./fax: +40 267 351 959, e-mail: hka@hka.ro, web: www.hka.ro 

Országos támogatók és partnerek:

Program támogatók és partnerek:

 Gyógyszertár
Hermann

Médiapartnerek:

Háromszéki
Közösségi 
Alapítvány

A 2018-es év kiemelkedő partnerei:

ErPék

Deák Hámor, HopeSped, Kanden Prod, Thermo Control, Horváth Service,
Bicon, BL-ZS Cons, Exfor, Elco, Libri, Gutenberg nyomda
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