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Megszaporodott adomány
Több ajándék jutott, mint amennyit reméltek

• Gyergyószéken 
száznyolcvan ajtón 
kopogtak be a Gyu-
lafehérvári Caritas 
munkatársai. Karácso-
nyi ajándékot vittek a 
szűkös körülmények 
között, betegséggel 
élőknek. Az anyagi 
alapot egyrészt hely-
béliek adták össze, de 
még Svájcból is pótol-
tak belé.

B A L Á Z S  K A T A L I N

I gazi ajándék jutott száznyolc-
van háztartásba: hatvan lej 
értékű, a tartós élelmiszerek 

mellett édességeket is tartalmazó 
csomag. Tízezer lejre vásároltak a 
Caritas munkatársai – tudtuk meg 
Keresztes Edittől, az otthoni beteg-
gondozók gyergyói csapatának ve-
zetőjétől. Remete, Ditró, Szárhegy, 

Güdüc, Alfalu, Újfalu, Csomafalva, 
Vasláb és Gyergyószentmiklós – 
ezen településeken juttatják házhoz 
a csomagokat, melyek anyagi alap-
ja kisebb-nagyobb adakozásokból 
tevődött össze.

Az Egymillió csillag karitatív ak-
cióban idén kevesebb település vett 
részt, ennek ellenére Gyergyószék 
egyetlen települése sem maradt 
ajándék nélkül. A Svájcban szakmai 
gyakorlatozó gyergyói betegápolók 
ugyanis adományt szereztek: egy 
általuk gondozott hölgy elhunyta 
után a hozzátartozó úgy döntött, a 
koszorúpénzt itteni rászorulóknak 
küldi. 1740 frank került beváltásra, 
a külföldi adományok összege pe-
dig további 1050 frankkal egészült 
ki, melynek külön története van. 
A ditrói otthoni beteggondozó már 
évek óta ugyanannak az idős em-
bernek viseli gondját, ha Svájcban 
tartózkodik. A férfi  életmódjának 
része, hogy minden esztendőben 
jövedelme bizonyos részét karitatív 
célra ajánlja fel. Tavaly 700 fran-
kot küldött, azokra szánja ápolója, 
akiket otthon ők gondoznak – szólt 
a javaslat. Az élelmiszercsomagok 
megvásárlása és kiosztása után 
megszületett a hosszú barátság 
alapját képező elszámolás. Voltak 

fényképek, még nyugta is a beszá-
moló mellé csatolva. Az adakozó 
bevallotta: soha senkitől még ilyen 
köszönőlevelet nem kapott. Így tör-
tént, hogy idén 1050 frankot kívánt 
a számára ismeretlen gyergyószéki-
eknek küldeni.

A nyolc településen most van 
folyamatban az adományok házhoz 
hordása, tegnap Alfaluban leptek 
meg idős, beteg embereket karácso-
nyi fi nomságokkal.

Keresztes Edit elmondta, az ado-
mányokból maradt még egy kisebb 
összeg, de annak is tudják már a he-
lyét: olyan családoknak segítenek, 
ahol probléma a tűzifa. Lapzártakor 
kiegészítette a hírt: egy fi atal pártól 
még 500 lej érkezett tűzifára. Úgy 
döntöttek, idén nem egymást, ha-
nem másokat ajándékoznak meg. 
Nemsokára tehát brikettet vásárol-
nak, hogy az adakozók lelkében és 
a legkisebb lakásokban is meleg 
lehessen az ünnepre.

Kisgyerekes családok, idős,  
beteg emberek a meg aján-
dékozottak

▴   FOTÓ: BALÁZS KATALIN

P E T H Ő  M E L Á N I A

Miklós Réka két korábbi könyve 
kicsit sem gyermekbarát. A Ble-

eding Bride írói álnéven megjelent 
sötét hangulatú, a pszicho-krimi vilá-
gába sorolható regényei, a Fekete fi vé-
rek és a Téboly kertje után jelent meg 
most a Miss Screwy csavaros árvái.

A Főnix könyvműhely kiadásá-
ban napvilágot látott mű hősei szá-
mára korántsem a gondtalan, vidám 
élet adatott. Egy világkatasztrófa 
után mérgező ködkupola által borí-
tott ég alatt, maró savvá vált tenge-
rek között kis kolóniák próbálnak 
túlélni, újjáépíteni a társadalmat 
úgy, hogy a modern technikai eszkö-
zök használhatatlanok, újra fel kell 
találni a régóta feledésbe merült esz-
közöket, például a szekeret. 

Ebben a világban él Valeria 
Screwy, a „csavaros” főhősnő, aki 
megpróbál robotokat építeni, ez sike-
rül is neki. Az izgalmas történet for-
dulópontja, amikor rádöbben, hogy 
lakóhelye közelében, a rézbányában 
árva gyermekeket dolgoztatnak. Ro-
botgyermekeket készít, azokkal cse-
réli fel az embergyerekeket robotku-
tyája segítségével. Így menti ki őket. 
A megmentett gyermekek azonban 
váratlanul eltűnnek azzal a légha-
jóval együtt, amelyben addig rej-
tőzködtek. Miss Screwy keresésükre 
indul, és meg is találja őket. Mint 
időközben kiderül, többségük nem 
is árva, hanem munkaerőnek szánva 
rabolták el őket családjaiktól. Aztán 
ahogy egy jó mesekönyvhöz illik, a 
végén minden jóra fordul. 

Kislányának ígérte a könyvet

Soha nem fordult meg a fejében a me-
sekönyvírás ötlete, mindaddig, míg 

kislánya, Szende arra nem kérte, hogy 
ha már amúgy is mindig alkot, írjon 
számára is egy mesét. Ennek előzmé-
nye, hogy pár éve – saját bevallása 
szerint eléggé meggondolatlanul – 
elfogadta a Step Dance táncegyüttes 
felkérését, hogy karácsonyi műsoruk 
számára írjon egy történetet, ami az 
előadás gerince lett. Tetszett a közön-
ségnek. A Miss Screwy csavaros árvái 
ötlete mosogatás közben született 
meg, és két hét alatt készült el a 150 
oldalas könyv. Az első elképzelés az 
volt, hogy kinyomtatja, és az egyet-
len példányt kislányának adja aján-
dékba. „Aztán, ahogy haladt az írás, 
egyre jobban megszerettem a mesét, 
és már úgy gondoltam, érdemes vol-
na kiadót találni számára” – mondja 
az írónő. Úgy gondolta, sem a Miklós 
Réka név, sem a Bleeding Bride nem 
illene ehhez a műhöz, így a főhőssel, 
Valeria Screwy-vel „íratta alá”. 

Nem a szerző neve a fontos, hanem 
hogy milyen a mese fogadtatása – je-
lenti ki. Elmondja, sokkal feszülteb-
ben várta a gyermekolvasók reakcióit, 
mint korábbi könyveinek megjelené-
sekor a felnőttekét. „Nagy felelősség: 
a gyermek kezébe nem szabad rossz 
könyvet adni, hiszen ahhoz, hogy ol-
vasásszeretetre, könyvszeretetre ne-
veljük őket, az kell, hogy az olvasás jó 
élmény legyen, szeressék meg az ízét” 
– fogalmaz. Az első és legfontosabb 
visszajelzés jó. Amikor a könyv meg-
érkezett, kislányával azonnal el kellett 
kezdjék olvasni, és csak késő éjszaka 
lehetett abbahagyni, másnap pedig 
be is fejezték. A Miss Screwy csavaros 
árvái könyv bemutatóját holnap 18 
órakor tartják a Gyergyószentmiklósi 
Városi Könyvtárban. 
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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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Telefon: 0266-361201

• Miss Screwy csavaros árvái a címe annak a mese-
könyvnek, amely a napokban látott napvilágot, és amely-
nek alkotója Miklós Réka gyergyószentmiklósi író. Van-
nak, akiket meglephet a szerző különös műfajváltása, de 
ami a legfontosabb: a gyermekek szeretik a könyvet. 

A könyv és Miklós Szende, 
a szerző kislánya. 
Ő az első számú „célközönség”

▾   FOTÓ: PETHŐ MELÁNIA




