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A hag yományos Föld-na-
pi akcióról Simó Sándor, a 
Székelyudvarhelyi Unitárius 
Egyházkör esperese tájékozta-
tott. „A jelentkezések alapján 
80–100 gyermek és fiatal rész-
vételére számítunk. Szemét-
gyűjtési akciónk célja, hogy 
felhívjuk kisebb közösségeink 
figyelmét a környezetszennye-
zés súlyosságára. Másfelől pe-
dig úgy gondoljuk, hogy nevelő 
hatással van a g yerekekre, fi-
atalokra és mindannyiunkra.
Eddig a sz ékelyudvarhelyi fi-
atalok jelentkeztek Vass Zsu-
zsa gyakorló segédlelkésznő 
és Tófalvi Tamás gyakorló te-
ológus vezetésével. Továbbá 
Andorkó Attila kénosi lelkész 
jön k is, lelkes csapatával, 
Forrai Tibor tanár úr ígérte, 
hogy a homoródszentpáli isko-
la VI. osztályának tanulóival 

részt vesz. Székely Kinga Réka 
homoródszentpéteri lelkésznő 
is támogatja rendezvényün-
ket a hely béli gyermekek és 
fiatalok munkájával. Ezenkí-
vül a városfalviak csapata fog-
ja megtisztítani az út mentét 
Gedő Elza tanítónő és Lőrinczi 
Botond lelkész vezetésével. 
Homoródjánosfalváról Márkos 
Edit tanárnő és jómagam ve-
szünk részt kb. 20 g yerekkel 
és fiatallal. Homoróddaróc is 

képviselteti magát az elmúlt 
évekhez hasonlóan: György 

Izabella vezeti az ottani csa-
patot, valamint Tóth Zoltán ta-
nár úr.” 

Simó Sándor azt is elmond-
ta: megkereste a k acai polgár-

mester, Vocila Gheorghe, aki 
támogatásáról biztosította a 
szervezőket. Dibernándó Lász-
ló, a kacai általános iskola igaz-
gatója a d iákokkal szintén be 
szeretne kapcsolódni az akció-
ba – reményeik szerint 25 diák 
gyűjti majd a sz emetet Szász-
Homoród, illetve Homoróddaróc 
irányában.

A munka befejeztével közös 
élmény várja a r észtvevőket a 
homoródjánosfalvi óvoda ud-
varán. 

A szemétmentesítés mellett fel szeretnék 
hívni a Nagy-Homoród menti lakosok és az 
átutazók figyelmét a környezetszennyezés 

káros hatásaira.

Újra szemétgyűjtés 
a Nagy-Homoród mentén
A Föld napja körül a Nagy-Homoród menti 

iskolák és egyházközségek támogatásával a 

diákok és ifjak szemétgyűjtési akciót szerveznek 

néhány éve. Homoróddaróctól Kénosig idén is 

megtisztítják a főút mentét. Április 16-án egész 

napos munkálatot terveznek. A szervezők sze-

retettel várják szombaton az idősebb és fiatal 

önkénteseket. 

Molnár Melinda

A korábbi évek gya-
korlata szerint a 
homoródszentmártoni pol-
gármesteri hivatal szállít-
tatja el az összegyűjtött 
szemetet. Kerekes Péter 
polgármester ígérete szerint 
az általa vezetett intézmény 
biztosítja a szemeteszsáko-
kat, valamint a kesztyűket.

Ötszáz évenként ha adódik 
olyan nagy ünnep, ami-
lyen virágvasárnap lesz 

Homoródszentpálon. 13 órá-
tól harangszentelési szertar-
tásra és ünnepségre várják az 
elszármazottakat és mindazo-
kat, akik szeretnének részesei 
lenni az új harang megszóla-
lásának és megszemlélnék az 
1542-től szolgáló műemlék ha-
rangot – K ornis kegyúr egyko-
ri ajándékát.

A szertartás első részében a 
használatból kikerült, „nyugál-
lományba vonuló” és a n apok-
ban öntetett, 442 kilogrammos 
harangot együtt tekinthetik 
meg. Utána Bálint-Benczédi Fe-
renc unitárius püspök, Simó 
Sándor, a Sz ékelyudvarhelyi 

Egyházkör esperese és Tódor 
Csaba helyi lelkész megszen-
teli és áldást kér a h arangra. 
Az ünnepi liturgia alatt feleme-
lik az új hírközlőt, és elhelye-
zik a t oronybéli járomban. Az 
istentisztelet, az ünnepi mű-
sor és köszöntőbeszédek után 
a résztvevők a t emplom előtt 
meghallgatják a h arangjáté-
kot. Zárásképpen az esemény 
tiszteletére közebédet tarta-
nak – t udtuk meg Tódor Csaba 
homoródszentpáli unitárius lel-
késztől. 

A Kornis-harangok fordulatos 
és megható történetét pénteki 
Vidék rovatunkban olvashatják.

(molnár)

Sok Hargita megyei faluban még mobi ltele-
fon-lefedettség sincs, ám az Etéd község-
hez tartozó Küsmödre hosszas várakozás 

után mégiscsak bevezetik az internetet. A falu el-
szigeteltsége miatt a v ilághálóra való csatlako-
zás annyira távolinak tűnt a he lyieknek, mint a 
libániaknak az elektromos áram. 

Szőcs László, a község polgármestere elmond-
ta, kétéves kormányprogram keretében régeb-
ben is lehetőség adódott rá, hogy egyetlen helyen, 
a teleházban legyen internet-hozzáférés a kö z-

ségben. Mivel ez a program lejárt, felkérték a ke-
resztúri szolgáltatót, hogy már úgy vezesse be 
az internetet a fa lvakba, hogy minden helybé-
li igény szerint tudja beköttetni otthonába is. „Ha 
most Küsmödön befejezik, akkor az ottani hegy-
tetőről át t udják sugározni a je lt mind az öt f a-
luba. Amivel tudjuk, támogatjuk a c éget, mivel 
természetesen mindenkinek érdeke, hogy a f al-
vakban legyen rendes internet. Olyan falvakban 
is lesz hozzáférés, ahol sem parabolaantennás, 
sem pedig telefonvonalas lehetőség nem volt ko-
rábban” – f ogalmazott a kö zség polgármestere.
Pálffy Mónika, a ke resztúri internetszolgáltató 
cég előkönyvelője elmondta, hogy Küsmödön ed-
dig tíz szerződést kötöttek meg, két hete aktívan 
működnek a he lyszínen munkatársaik. A legol-
csóbb havi bérlet 9 euróba kerül, amiért 2560/512 
kbps-os korlátlan használatot (adatmennyiség 
korlátozás nélkül) biztosítanak a meg rendelők-
nek. A bekötés ára 30 euró, de ezt részletekben is 
fizethetik a helybéliek. 

Antalfi József

Id e szü let tem – Mag yarok mar ad tunk
A fenti címmel hirdet újabb pályázatot az anyaországon kívüli és anyaországi diákok számára a budapesti Székely-Hargita Alapítvány. A magyarság megvallásáról szóló tör-
téneteket április 30-ig lehet elküldeni, és egyhetes nyaralás nyerhető a Balatonnál. Az alapítvány munkatársai olyan interjúkat, elbeszéléseket várnak, amelyek a magyarság 
megvallásával kapcsolatos valós történeteket rögzítenek. Az idei pályázat annyiban tér el a korábbiaktól, hogy nem csupán írott szöveget kell küldenie a pályázónak, hanem 
hangfelvételt is (ennek hiánya nem kizáró jellegű). A beérkezett pályázatok közül az első 50 nyertes mű írói egyhetes balatoni nyaraláson vehetnek részt a többi díjazott fia-
tallal. A Székely-Hargita Alapítvány a művekből összeállítást készít, amelyet könyvként kiad. A pályamunkákat tehát április 30-ig várják a palyazat@szekelyhargita.hu címre 
vagy a 1029 Budapest, Bocskai István útja 8. szám alatti alapítványi székhelyre. A nyertesek a Székely-Hargita Alapítvány által a július 24–31. között a Balatonnál szervezett 
nyári táborban vesznek részt, amelynek minden költségét (utazás, szállás, étkezés) az alapítvány fedezi. A győzteseket e-mailben vagy telefonon értesítik június 10. napjáig. 

Majd’ félezer évig szolgált – 
nyugállományba vonulInternet a világ végén is
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