
Idén ősszel először fordul elő Ho
mo ródalmáson, hogy nem indíta
nak első osztályt. Az ok: az egykor 
Udvarhelyszék második legnépe
sebb településén nincs elég gyer
mek – 2004ben például három 
szü letést jegyeztek, ebből kettő 
roma volt. Öröm az ürömben, hogy 
idén – öt év után először – újra 
há rom csoporttal kezdi meg tevé
kenységét a helyi óvoda.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

„Sajnos igaz a hír” – mond-
ta megkeresésünkre Pálfi 
Tibor. A homoródalmási 

általános iskola igazgatója szerint 
idén 105 diákjuk volt, tavaly ősszel 
tíz elsősnek csengettek be, s a ko-
rábbi években mindig volt átlagban 
14-15 iskolakezdőjük. „Nincs elég 
fiatal a faluban, nincs munkalehe-
tőség, a palettagyárat leszámítva 
csupán a mezőgazdaságból lehetne 
megélni, ehhez viszont nem fűlik az 
ifjak foga” – kesergett Pálfi. Idén el-
sősorban azért nem került ki egy osz-
tálynyi iskolakezdő, mert hét évvel 
ezelőtt mindössze három születést 
jegyeztek (ebből kettő roma csecse-
mő volt) a településen, amely hetven 
évvel ezelőtt két és fél ezer lakosával 
Udvarhelyszék második legnépesebb 
faluja volt.

Minden azonban még nincs vesz-
ve: a helyi óvodában idén három cso-
port indul, a négy tanító közül egyi-

kük ott tevékenykedhet ősztől, így 
minden óvodai csoportra jut majd 
egy pedagógus. Az elmúlt tanévben 
egyébként negyvenkét gyerek járt 
az óvodába, idénre ez a szám ötven-
kettőre nő. „Az új tanügyi törvény 
értelmében nő az órakötelezettség, a 
gyerekek száma viszont csökken” – 
ecseteli az áldatlan helyzetet az igaz-
gató. „Magunkra vagyunk” – mondja 
Pálfi, hiszen Homoródalmás egyma-
gában alkot egy községet: a környező 
települések közül Lövéte község-
központ, Karácsonyfalva és Újfalu 
pedig közigazgatásilag Oklándhoz 
tartozik. „Mivel minden községben 
muszáj legalább egy iskolának len-
nie, ezért jogi státusunk van, noha a 

törvény értelmében ez a titulus csak 
a legkevesebb háromszáz gyermeket 
foglalkoztató iskoláknak járna. Ha vi-
szont elveszik a községi státust, akkor 
az iskola jogi státusa is megszűnik” 
– magyarázza az intézményvezető. 
Szerinte a turizmus lendíthetne a te-
lepülésen. „Elkészült az aszfaltút is, 
lassan, de biztosan érkeznek a befek-
tetők, a turisták, apránként csak lesz 
némi fellendülés” – bizakodott Pálfi. 
Az igazgató úgy látja, a gyümölcs- és 
növényfeldolgozásra is hangsúlyt le-
hetne fektetni, ez sok családnak biz-
tosíthatna megélhetést, „csakhogy a 
fiatalok sajnos manapság nem vállal-
nak egy-két gyermeknél többet, van, 
aki annyit sem”.

„Hej, pedig valamikor milyen 
erős falu volt Almás!” – sóhajtott 
nagyot megkeresésünkkor Rigó Mi-
hály. A község polgármestere büszkén 
mondta: 1940-ben Homoródalmás 
2500 lakójával Udvarhelyszék má-
sodik legnépesebb települése volt. A 
legutóbbi népszámláláskor már csak 
1428-an laktak a zömében unitárius 
Homoródalmáson, de a polgármester 
szerint ez a szám mára 1380-ra csök-
kent. „Elmentek sokan” – mondja. 
A polgármester szerint a téesz tette 
tönkre a falut, akkoriban, 1962–63-
ban hagyták el nagyon sokan a tele-
pülést. Rigó reménykedik, hogy „újra 
visszaáll a gyermeklétszám”, s biza-
kodását alátámasztja, hogy ősztől, 
öt esztendő után először, újra három 
csoporttal indul az óvodai oktatás. 
A településvezető is hangsúlyozza, 
milyen sokat jelent a községbe vezető 
aszfaltút, hiszen amióta az elkészült, 
azóta többen hazaköltöztek, s a falu-
ból ingáznak Udvarhelyre. „A fogyás 
okát abban is látom, hogy el voltunk 
szigetelve. Van potenciál, dolgozunk 
is sokat: elkészült a műfüves pálya, tu-
risztikai információs irodát nyitunk, 
népi sós fürdőt építünk, van néhány 
fiatal farmer is a faluban. Csak vállal-
nának több gyermeket...”

A Hargita megyei tanfelügyelő-
ségnél a beiskolázások összesítésével 
foglalkozó Waczel Ferenctől megtud-
tuk, megyénkben Homoródalmást 
leszámítva a jogi személyiségű iskolák 
mindenikében indul első osztály.

hargitanépe2011. június 24., péntek | 5. oldal 

A homoródalmási iskola. Idén nem lesz első becsengetés fotó: balázs attila
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>  Üzletnyi árut találtak lakásán. A 
rend őreinek különböző ügyekben tör-
ténő nyomozásai egy bögözi személyhez 
vezettek, akinek lakásain két alkalom-
mal is házkutatást tartottak. A 31 éves 
S. Z. ingatlanjaiban kisebb üzletnyi áru-
ra bukkantak. A rendőrség a következő 
javakat foglalta le: egy félig szétbontott 
1310 Dacia, melyet március 22-én lop-
tak el Székelyudvarhelyről, tíz autós rá-
diómagnó, három fúrógép, egy elektro-

mos fűrész, egy csiszológép, egy flex, egy 
elektromos lombfűrész, egy videokame-
ra, négy rendszámtábla, melyek három 
autóról származnak, hét darab autókerék 
és több gépjárműalkatrész. A rendőrség 
igyekszik kideríteni a tárgyak tulajdono-
sainak kilétét. A bögözi fiatalember ügyé-
ben a végső döntést a székelyudvarhelyi 
ügyészség hozza meg. 

> Múzeumok éjszakája Székelyudvar
helyen. Első alkalommal szervez a Haáz 
Rezső Múzeum Múzeumok éjszakáját ma 

Székelyudvarhelyen. Délután öttől éjfélig 
kicsiket és nagyokat egyaránt színes és tar-
talmas programokkal, foglalkozásokkal, 
tárlatvezetéssel várnak. A gyerekek öt órá-
tól a régészeti és restaurálási munka rejtel-
meibe tekinthetnek bele: a múzeum ud-
varában „régészeti gödröket” alakítottak 
ki, ezeket tárják fel, majd az innen nyert 
tárgyakat restaurálják is. Hat órától Róth 
András Lajos, a Tudományos Könyvtár 
munkatársa papírszínezési technológiák-
kal ismerteti meg az érdeklődőket. Héttől 
Zepeczaner Jenő nyugdíjas múzeumigaz-

gató tárlatvezetésével az Üzenetek a múlt-
ból pecsétkiállítás tekinthető meg, nyolc 
órától Sarkadi Zoltán színművész a gyere-
keknek udvarhelyszéki legendákat, mon-
dákat olvas. Kilenctől Simó Annamária 
gitárkísérettel slágereket énekel, tíz órától 
pedig a Székelyudvarhely éjjel fotópályá-
zat bemutatására kerül sor, ezt követően 
Fazakas Szabolcs Székelyderzs éléskamrája 
című dokumantumfilmjét vetítik le kósto-
lással egybekötve. A Múzeumok éjszakája 
alatt az intézmény négy tárlata, kiállítása 
ingyenesen látogatható. 

Hét éve csUpán Három gyermek született HomoródAlmáson

Az első év első osztály nélkül
Székely Pajzs  

napok Fenyéden
változatos, értékes programokat 
kínál szombaton és vasárnap a 
második kiadásához érkezett szé
kely pajzs napok. Az eseménynek 
otthont adó págyertagi panziónál 
koncertekkel, előadásokkal, kéz
művesfoglalkozásokkal, rovásír
ásoktatással, lovaglással és sok 
más izgalmas rendezvénnyel vár
ják az érdeklődőket.

J. Á.

A kapunyitást követően hol-
nap 11 órakor avatják Fe -
nyéd rovásírásos helység-

név tábláját, az előadások sorát Ká-
dár Gyula Székelyföld határán című 
könyvbemutatója nyitja, a nép-
dalénekesekét pedig Geréb Han-
na és Simó Mariann. A 15 órakor 
kezdődő rovásírásversenyt Szakács 
Gá bor és Friedrich Klára témába 
vágó előadása vezeti fel, a hivatalos 
megnyitót egy akusztikus koncertet 
követően ötkor tartják. A politika 
is szerephez jut az eseményen: Far-
kas Gergely magyar országgyűlési 
képviselő a Jobbik első éve a magyar 
országgyűlésben címmel értekezik, 
utána a pogány magyar hitvilágba 
enged betekintést Sárkány Szilárd. 
A napot a Zöld Kereszt, a Nemzeti 
Front és a Levadia koncertjei, majd 
táncház zárja.

Vasárnap tizenegytől Szegedi 
Csa nád EP-képviselő Magyar nemze-
ti ébredés címmel tart előadást, utána 
néptáncosok, népdalénekesek és a 
szentmihályi citerazenekar produk-
ciója vezeti fel Czimbalmas Tivadar-
nak az őshazáról szóló értekezését, 
illetve a Ki tud többet Székelyföldről? 
című versenyt. Fél négytől az Orphe-
usz koncertezik, majd a zetelaki nép-
táncosoké a színpad, őket a Szekler, 
a Székely vér, a Dobogókő koncertje 
követi, este a Székely Szellemi Egye-
sület szertüze ígérkezik igen látvá-
nyosnak.

Mindkét nap nyitva áll a gye-
rekek számára a játszóház, a Szik 
barantacsoport sportolási lehetősé-
get nyújt, de lesznek kézműves-fog-
lalkozások, lovaglási lehetőség, és 
nem marad el a jurtaállítás sem.

A napi belépő 14 lejbe kerül, ez 
tartalmaz egy sörre vagy üdítőre 
váltható tallért. Székely ruhában ér-
kezőknek ingyenes a belépés, akár-
csak a tizenkét éven aluliaknak, 
akik viszont kizárólag szülői fel-
ügyelettel léphetnek be a táborba.

Úrnapi búcsú székelyudvarhelyen. A székelyudvarhelyi 
római katolikus főesperesi kerület legnagyobb búcsúünnepét tartot-
ták tegnap a Márton Áron téren. Az úrnapi szentmisét dr. Jakubinyi 
György gyulafehérvári érsek celebrálta, meghívott szónokként pedig 
Ft. dr. ifj. Nagy József teológiai tanár szólt az egybegyűltekhez. „Ha 
vágyunk a boldog életre, figyelmünket ne az anyagiakra irányítsuk, ha-
nem Őrá, aki itt van közöttünk” – mondta örökérvényű üzenetként. 
A szónok mindenkit arra buzdított: egymás számára legyünk jelen, 
szolgáljuk egymást. A tavaszi ünnepkört lezáró búcsúra szép számban 
jöttek el hívek, akik a perzselő meleg elől ernyők, kapualjak alatt, épü-
letek tövében hallgatták végig a szentmisét, majd végigjárták a főtéren 
felállított négy stációt.  szöveg és fotó: máthé lászló ferenc


