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• A címbéli mondást a 
templombúcsúra utalva 
emlegetik a homoródre-
meteiek. Az idei Szent 
Jakab-ünnepet, amely-
re aligha volt példa az 
utóbbi száz évben, gene-
rációk emlegetik majd: 
olyan mértékű ajándé-
kot vehettek birtokba, 
amelyre önerőből nem 
tellett volna a félszáznyi 
helyben lakónak.

M O L N Á R  M E L I N D A

A székelyudvarhelyi Kis Szent 
Teréz Egyházközség hívei 
testvérként ragaszkodnak a 

maroknyi remeteihez, a ministrán-
soktól, az elsőáldozókon, a hittanos 
csoportokon át az énekkar tagjaiig 
szívesen zarándokolnak Remetére. 
Nem volt ez másképp szombaton 
sem, a búcsús szentmisére mintegy 
százan érkeztek az apostolok lován. 

Adakozás és munka

Két évvel ezelőtt a helybéliek korsze-
rűsített plébániai lakot álmodtak. A 
szemet gyönyörködtető, régi paró-
kia új életét Bogos Ernő építésszel 
együttműködve tervezték meg. A 
korszerűsítés teljes költségét a ma-
gyar kormány biztosította. Amit ma 
látunk, példaértékű: hogyan lehet 

a régit megbecsülve úgy felújítani, 
hogy szállás és közösségi tér egya-
ránt helyet kapjon benne.

A Homoród-mente legneveze-
tesebb nyári búcsúját, a Szent Ja-
kab-napi zenés sokadalmat hozta 
jelenbe a szombati ünneplés. Ta-
más József ny. püspök, a szentmise 
főcelebránsa és szónoka felidézte a 
nap szentjének, Jakabnak a szent-
írás tanúsága szerinti életútját. 
Két alkalommal intézett hozzájuk 
sorsfordító kérdést Jézus, amelyek 
a ma emberének is szólnak: tud-
ják-e milyen lelkület van bennük, 

és hogy készek-e kiinni a szenve-
dés kelyhét? A „mennydörgés fiai-
ként” ismert egykori halászokat át-
alakította Jézus példája, szeretete. 
„Minden kereszténynek hordoznia 
kell a keresztet, de nem mindegy, 
hogyan hordozza – az igaz, embe-
ri magatartás, ha jézusi lelkülettel 
teszi – hallottuk a szentbeszédben. 
– Jézus kegyelmi ajándékaival se-
gíti az embert, így nemcsak a ke-
resztútnak, hanem az Ő dicsőségé-
nek is részesévé válik.”

Tamás Huba projektvezető Isten 
után köszönetet mondott a tervező-
nek, továbbá Benedek Józsefnek és 
a vele dolgozó csoportoknak, azok-
nak, akik kétkezi munkával, imád-
sággal járulnak hozzá, hogy új élet-
szakaszt nyithat a plébániaépület.

A járvány miatt nem lehetett itt

Soltész Miklós, a magyarországi 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára sokszor imád-

kozott együtt ezzel a közösséggel. 
Noha az áldó szertartásra is na-
gyon készült, a járványhelyzet mi-
atti, „embert és emberséget próbá-
ló időszakban” személyesen nem 
lehetett jelen. Levelében a közös-
ségépítés jézusi módjára emlékez-
tette a búcsúsokat. „Nekünk is ez 
a feladatunk, hogy ki-ki a maga te-
rületén, a maga életében segítse a 
közösség erősödését, nehézségek 
esetén pedig továbbvigye a küz-
delmet. Valaki szervezéssel, más 
a fizikai munkájával, a harmadik 
pedig imádsággal tud mindehhez 
hozzájárulni. Magyarságunk és el-
sősorban keresztény hitünk össze-
köt mindannyiunkat, és ez bőven 
erőt kell adjon nekünk ebben 
a feladatban, küldetésben. 
(…) Nekünk a feladatunk, de 
mondhatnám azt is, a külde-
tésünk az, hogy a krisztusi 
tanításból fakadó szeretetet, 
közösségépítést és a terem-
tett világ alakítását adjuk 
tovább, illetve végezzük.

A Magyar Kormány ehhez – ere-
jéhez mérten – minden segítséget 
megad a Kárpát-medence magyar 
közösségeinek. Így Székelyföldnek, 
Székelyudvarhely katolikus népének 
vagy akár egy kis, eldugott falu közös-
ségének mint Homoródremetének is.”

A Tamás Barna plébános által tol-
mácsolt levélben az államtitkár an-
nak a reményének is hangot adott, 
hogy legközelebb személyesen is 
találkozhat a helyi közösséggel. A 
szentmise végén Tamás József ny. 
püspök áldást kért azokra a feszü-
letekre, amelyek a közösségi terek 
falaira kerülnek fel; a létesítmény 
létrehozóira, támogatóira és az ott 
mindenkor lelkigyakorlatozókra.

Nem minden nap Jakab-nap
Átadták a Jakab-búcsú alkalmával Homoródremetén a felújított plébánia épületét

Búcsú az udvarhelyszéki kis 
faluban. Közösségi házzá 
alakították a régi plébánia 
épületét

▾  F O T Ó :  E R E D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Összesen 9 Hargita megyei vállal-
kozás csatlakozott a kampány-

hoz, hogy megajándékozhassuk Önt 
egy igazán színes és vonzó kupon-
csomaggal! Péntekig még élesíthető-
ek azok a bizonyos ollók, nézze meg, 
hogy milyen kedvezmények közül 
válogathat:

– Bár eddig az idei nyár nem mu-
tatta meg még igazán magát, de nem 
árt felkészülni a napsugarak ellen egy 
minőségi Clip-on szemüvegkerettel, 
amelyre rácsatolhatós napszemüveg 
is jár. A csíkszeredai és csíkszentdo-
mokosi Elit Optika üzleteiben 50%-os 
kedvezménnyel lehet az Öné.

– A fogaink egészségének meg-
őrzés érdekében óriási, 50%-os ked-
vezményben részesülhet a Dental 
Centrum fogászatokon, amely fel-
használható tömésekre, fogkő-eltá-
volításra és foghúzásra is. Használ-
ja fel a kedvezményt, és keresse a 
fogászatokat Székelyudvarhelyen, 
Székelykeresztúron, Csíkszeredában 
vagy Gyergyószentmiklóson.

– Céges partnereinkre is gon-
doltunk, akik számára aktuális le-
het a székelyudvarhelyi Milav SRL 
szelvénye, mely 400 lejes kedvez-
ményre jogosítja mindazokat, akik 
weboldalkészítésen gondolkodnak. 

Viszont ezzel a szelvénnyel a frissen 
vállalkozó gyermeket, unokát is tá-
mogathatja. 

– További 50%-os kedvezményt 
biztosítunk apróhirdetéseink értéké-
ből a Székelyhon napilapban, amely 
felhasználható három hirdetésre is. 
Ragadja meg az alkalmat, és reklá-
mozzon féláron!

– Régóta szeretné előhívatni a 
közös családi képeket? Itt a remek le-
hetőség, hogy egy minőségi vászon-
képen láthassa viszont szeretteit, 
ráadásul a Printyka vállalat 20%-os 
kedvezményével. Bónusz: az ország-
ban bárhová vállalják a kiszállítást. 

– A társasjátékok soha nem mennek 
ki a divatból. Tökéletesek ajándéknak, 
de a családi, baráti esték ideális kiegé-
szítői is lehetnek. Éppen ezért éljen a 
lehetőséggel, és válogasson kedvére a 
Játék Centrum székelyudvarhelyi vagy 
csíkszeredai üzleteiben 15%-os kedvez-
ménnyel. Az Ember, ne mérgelődj-ben 
most Ön nyerhet, ha lecsap az akcióra.

– A szerkesztőség nagy része nem 
tudna nemet mondani egy fi nom 
tortára, és szerintünk ezzel Ön is 
így lehet, ezért a székelyudvarhelyi 
Cake Land cukrászat felajánlásával 
kedveskedünk a szülinaposoknak, 
hiszen 10% kedvezményben része-
sülhetnek tortarendeléseikből.

– Az ünneplést a közösen eltöltött 
idő még inkább megkoronázhatja, 
például egy ínycsiklandozó ebéd tár-
saságában a székelyudvarhelyi Areo 
Hotel & Restaurantban, ahol az 50 lej 
feletti fogyasztás esetén 10%-os ked-
vezményben részesül a család.

– Gondoltunk viszont azokra is, 
akik vigyáznának az alakjukra vagy 

esetleg ételallergiától szenvednek, 
mivel a Merkúr üzletlánc 10%-os 
kedvezményt biztosít a Nutrifree 
termékcsaládjából, amely többek 
között gluténmentes termékeket is 
tartalmaz. A felajánlott kupon fel-
használható a székelyudvarhelyi, 
csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi és 
marosvásárhelyi üzleteikben.

– A Jó Ár üzlet 10%-os kedvezmé-
nyét ajánljuk azok számára, akiknek 
Pampers és Golden felnőtt- 
és gyerekpelenkára van 
szükségük. Üzleteik elérhe-
tőek Székelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron.

Sikerült meggyőznünk 
róla, hogy a Príma Péntek 
az Ön napja? Keresse a jú-
lius 31-i lapszámunkban a 
szelvényeket, hogy ne ma-
radjon le a közel 2000 lejt érő ked-
vezményekről! Vágja ki a szelvénye-
ket, és vásároljon kedvezményesen! 
Ígérjük, hogy a pénztárcája megkö-
szöni majd! 

Hamarosan újra Príma Péntek: közel 2000 lejt spórolhat! – Ebbe vágjon bele!
• Ismerősen csenghet a Príma Péntek – Vágjon bele! szlogen, hiszen a két éve meg-
szervezett akció keretén belül megajándékoztuk az akkori Udvarhelyi Híradó olvasóit 
egy igen különleges lapszámmal. A korábbi kampány sikerességén felbuzdulva idén, 
július 31-én ismét kedvezményözön vár Önre. Ha szeretne közel 2000 lej értékű ked-
vezményben részesülni, nincs más dolga, mint megvásárolni a pénteki lapszámot, 
és máris garantáltan hozzájut a szelvényoldalhoz. Az ajánlat kihagyhatatlan, hiszen 
három lejért majdnem kétezer lejnyit spórolhat meg!




