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Az Egymillió csillAg Akció AjándékAi

Hálával fogadják az ajándékot

E-MIL-díj csíkszeredai alkotóknak Januárban osztják
az élelmiszersegélyt

Lövétei Lázár László költő, a 
Székelyföld kulturális folyóirat 
főszerkesztője kapta az Erdé-
lyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) 
idei Méhes György Nagydíját 
Zöld című kötetéért. A Méhes 
György Debüt-díjat Potozky 
Lászlónak ítélte a szakmai zsű-
ri, Áradás című prózakötetéért. 
A díjakat szombaton osztották 
ki Kolozsváron.

sarány istván
sarany.istvan@hargitanepe.ro

Az E-MIL, a hazai magyar 
írók jelentős részét tö-
mörítő alkotói szervezet 

elsődleges célja biztosítani, támo-
gatni és védeni tagjainak jogait, 
szakmai, valamint társadalmi 
érdekeit. A liga évente díjazza a 
legértékesebbnek tartott irodalmi 
alkotásokat. Idén kétnapos irodal-
mi fesztivált szervezett az E-MIL, 
valamint a Bretter György Irodal-
mi Kör, az Előretolt Helyőrség 
Szépirodalmi Páholy és az Erdé-
lyi Híradó Kiadó Kolozsváron, a 
kétnapos rendezvény kiemelkedő 
eseménye a Bulgakov Kávéház-
ban megtartott szombati díjki-
osztó volt.

A rendezvényen elhangzott, 
hogy idén a gazdasági válság ha-
tása az irodalom, a könyvkiadás 

terén is tapasztalható volt, tavaly-
hoz viszonyítva mégis volt előre-
lépés: 2010-ben nem osztottak 
debüt-díjat, lévén, hogy tavaly 
Erdélyben nem volt elsőkönyves 
szépirodalmi szerző, idén viszont 
a csíkszeredai születésű Potozky 
László kapta a Méhes György 
Debüt-díjat Áradás című próza-
kötetéért.

Lévén, hogy tavaly nem volt 
elsőkönyves szerző, a díjazásra 
szánt pénzösszegből tehetségku-
tató pályázatot írtak ki 25 éven 
aluli szerzők számára. A beér-

kezett 58 pályamunka közül a 
Szentmártoni János József Attila-
díjas költő, a Magyar Írószövetség 
elnöke, László Noémi József Atti-
la-díjas költő, az E-MIL irodave-
zetője és Gál Attila költő, az Erdé-
lyi Híradó és az Előretolt Helyőr-
ség szerkesztője összetételű zsűri 
a legjobb prózai alkotásoknak 
Serestély Zalán, Adorjáni Pan-
na és Jobb Boróka pályamunkáit 
tartotta, vers kategóriában Láng 
Orsolya, Korpa Tamás, Székely 
Örs alkotásai nyerték el a zsűri 
tetszését.

Hargita Megye Tanácsa decem-
ber 8-án befejezte az Európai 
Unió Készenléti Alapjából érkező 
idei élelmiszersegély-csomagok 
kiszállítását a helyi tanácsok-
hoz. Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala jövő év elején kezdi el 
a csomagok szétosztását.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Szep temberben kezdte el 
Har gita Megye Tanácsa az 
él el miszercsomagok kiszál-

lítását a helyi önkormányzatok-
hoz. A szállítmányokat először a 
megye legtávolabbi pontjaira jut-
tatták el, és több mint három hónap 
alatt Hargita megyében összesen 
mintegy 477 tonna lisztet, 334 ton-
na kukoricalisztet, 70 tonna száraz-
tésztát, 37 tonna kekszet, 294 tonna 
rizst és 61 tonna tejport szállítottak 
ki a településekre. 

Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala Szociális Osztálya a múlt hét-
végén kapta meg az Európai Unió 
Készenléti Alapjából finanszírozott 
segélycsomagokat. 

– Kevés ember dolgozik a szoci-
ális osztályunkon, jelenleg nélkülöz-
nünk kell néhány beosztottunkat, 
így ezért és a közeli ünnepek miatt 
úgy döntöttünk, hogy csak január 
9-én kezdjük el a kiosztást – közölte 
lapunkkal Kövér Katalin, a szociális 

osztály vezetője. Az önkormányzat 
több mint 83 tonna élelmiszert kell 
továbbítson a rászorulóknak, ez 
nagyjából 3000 személyt jelent. A 
segélyre a munkanélküli segélyben 
részesülők, a garantált minimálbérre 
jogosult személyek, a 400 lejnél ki-
sebb nyugdíjú idősek, illetve a nem 
intézményesített, súlyos fogyatékkal 
élők jogosultak. 

– Jelenleg a kifizetési ügynökség 
által összeírt listát kaptuk meg. Ez a 
júliusi adatokat tartalmazza, azóta 
vannak olyan személyek, akiknek 
lejárt a munkanélküli segélye, vagy 
előfordul az is, hogy új fogyatékosok 
kerülnek fel a listára, ezért egy pótlis-
tát kell készítenünk. Azok, akik erre 
kerülnek fel, csak az élelmiszercso-
mag osztásának végén kapják meg az 
őket illető csomagokat – mondta a 
szociális osztály vezetője.  

Kövér Katalintól azt is megtud-
tuk, hamarosan megkapják a fűtés-
támogatást azok a személyek, akik 
tűzifával fűtik otthonukat a téli hó-
napok alatt. Az információt Lukács 
Erzsébet, a Hargita Megyei Szociális 
Kifizetési Ügynökség igazgatója is 
megerősítette. 

– Év vége előtt megtörténik a 
támogatás átutalása, így a városhá-
zán hamarosan felvehetik a pénzt az 
érintettek. Csíkszeredában 164 sze-
mély kérelme kapott kedvező elbírá-
lást – nyilatkozta az igazgató.

A Gyulafehérvári Főegyházme-
gyei Caritas alkalmazottai és 
önkéntesei ezekben a napokban 
ajándékcsomagot visznek a rá-
szoruló családoknak, időseknek. 
Az Egymillió csillag elnevezésű 
akcióban összegyűlt összegből 
Hargita megyében 345 csomagot 
készítettek.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Csíkszeredában, Gyer gyó-
szent miklóson, Szé kely-
ud var he lyen, Székely ke-

reszt úron, Csík karc fal ván és Gyer-
gyó re me tén, valamint a városok 
körzetében élő legrászorultabb 

emberek kapják idén a Ca ri tas 
gyűjtési akciójából származó aján-
dékcsomagokat. A lisztet, cukrot, 
olajat, margarint, pástétomot, 
szaloncukrot, száraztésztát, sü-
teményt és csokoládét tartalma-
zó csomagok örömet szereznek 
mindenütt, ahová betérnek velük 
a Caritas munkatársai. Tegnap 
Csíkszeredában és Rákoson kísér-
tük el őket, hogy jelen legyünk két 
csomag kézbesítésénél. 

Csíkszeredában a 90 éves Antal 
Béla bácsi hálásan fogadta az aján-
dékot. Török Ilona segédápolónak, 
aki átadta neki a csomagot, szívesen 
mesélt arról, fiatal korában hol dol-
gozott, és hogyan ült méteres hó 

alatt egyszer a Hargitán. Mutatja a 
falon fia fényképét is, aki nem mesz-
sze lakik tőle. Szavaiban mindunta-
lan felbukkan a humor, ami segíti 
őt, hogy betegségét, nehéz sorsát 
viselje. 

Csíkrákoson Csutak Imréhez és 
családjához térünk be. A férjet agy-
vérzés utáni állapotban gondozzák 
az otthoni beteggondozó szolgálat 
munkatársai, felesége pedig most 
épül fel lábtöréséből. Két fogyaték-
kal élő gyermekükkel laknak egy fe-
dél alatt, betegségük idején ők gon-
dozták szüleiket. Betegnyugdíjból 
élnek, érthető, hogy ők is örömmel 
fogadják az ajándékot. 

Kelemen Nóra, a Caritas kö-
zönségszolgálatért felelős munka-
társa útközben elmondta, a család-
segítő szolgálat és az otthoni be-
teggondozó szolgálat munkatársai 
által készített névsor alapján aján-
dékozzák meg a legrászorultabb 
embereket. Tóti Klára betegápoló 
pedig arról az örömről, háláról 
mesél, amivel a megajándékozot-
tak fogadják a csomagokat. 

Tegnapi utunk során részesül-
tünk az ajándékozás öröméből. 
Meggyőződésünk, hogy jó helyre 
kerül az Egymillió csillag akció során 
összegyűlt adomány, az alapélelmi-
szerekből és édességből összeállított 
csomagokra sokan számítanak. Ta-
lán egy kicsit szebb lesz tőle a sze-
génységben élők karácsonya.

Lövétei Lázár László az e-MiL idei díjazottja   fotó: szentes zágon

Karácsonyi akció a REVIS – NIPPO üzletekben!
Még mindig tart a 30–50%-os árkedvezmény 

a szőnyegekre és más termékekre.

December 12–31. között minden kedves vásárlónk 
 ajándékterméket kap, 
 a 100 lej feletti értékben vásárlók pedig 
      5–10%-os árkedvezményben részesülnek.

Szeretettel várjuk üzleteinkben:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A. sz.
Telefon: 0266–336226. 
E-mail:revis@clicknet.ro

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751.

A Hargita Megyei Mentőszolgálat
GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz  
mentőautóra, meghatározott időszakra,  

a bélbori mentőpontra.
Szakmai önéletrajzokat a hirdetés megjelenésétől számított 15 

napig fogadunk.

Részletekről lehet érdeklődni a hivatal székhelyén,  
Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utca 4. szám alatt, illetve

telefonon a 0266–371562 vagy 0722–497663-as számokon.

Csíkrákosra is jutott az Egymillió csillag fényéből. Jó helyre kerülő adományok

Halálra gázolt egy marosfői, 
a településen átvezető út 
mentén gyalogosan ha-

ladó nőt hétfőn egy gépkocsi. A 
gyergyószentmiklósi I. B. haszon-
gépjárművével Gyergyószentmiklós 
irányából Csíkszereda felé tartott, 

amikor Marosfőn elütötte a 32 
éves, helybéli K. K.-t. A gázolás a 
gyalogátjárótól mintegy húsz mé-
terre történt. Az ügyben a rendőr-
ség gondatlanságból elkövetett em-
berölés gyanújával kezdeményezett 
vizsgálatot. 

Halálos közúti baleset


