
Pénztelenség, személyzeti szű-
kítés, iskolaigazgatók leépítése, 
korgó gyomrú tanár, problémás 
gyerek – szűkre fogva Kocs Ilona 
szerint nagyjából ezek a jellem-
zői a most kezdődő új iskolai tan-
évnek. A szakszervezeti felelőst 
az udvarhelyszéki állapotokról 
kérdeztük. 
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Bár a tavalyi évhez képest 
nem sokat változott Ud var
helyszéken a diáklétszám, az 

általános tendencia mégis azt mu
tatja: egyre kevesebb tanulója lesz 
az iskoláknak. „Szé kely udvarhely 
környékén évfolyamonként leg
több egy osztály szűnt meg. Ez nem 
olyan sok, de bajnak elég” – mond
ja Kocs Ilona.

Román szakosok 
kerestetnek
A tanügyi szakszervezeti fele

lőstől azt is megtudtuk, Udvar
helyszéken továbbra is román sza
kos tanárokból van a legnagyobb 
hiány. A térségünkben történt isko
latáji változásokról szólva Kocs azt 
említette, hogy a tavalyi évhez ké
pest idén Hargita megyében kilenc
vennel kevesebb katedra van, ami 
leépítést vagy szűkítést jelent. „En
nek egyharmadát Udvarhelyszéken 
kell megoldani. Nagyjából sikerült 
is, hiszen a logopédusok, iskolapszi
chológusok a helyi önkormányza
toktól a megyei tanácshoz kerültek, 
ezután onnan fizetik őket, illetve az 
iskolaigazgatókat is óraadásra kö

telezik, és az óvodaigazgatóknak is 
csoportjuk kell legyen. Mindez már 
személyzetcsökkenést is hoz” – ma
gyarázza Kocs. Mint hozzáteszi, fel
számolták néhány udvarhelyszéki 
iskola vezető beosztását: Alsó és 
Felsősófalvát Parajdhoz csatolták, 
a szentléleki iskola igazgatásilag a 
farkaslakihoz került, Oroszhegy 
és Szentkirály pedig immáron egy 
iskolaközpontot képez, illetve 
Székelykeresztúron összevontak 
két óvodát: az Orbán Balázst és a 
Petőfi Sándort. „Az összevont isko
lákban megszűnt az igazgatói poszt, 
vagyis azoknál az intézményeknél, 
ahol kicsi volt a gyereklétszám, sze
mélyzetcsökkentés történt. A köz
ségek, például Kányád és Fenyéd 
megúszták, hiszen a törvény azt 
mondja, mindegy, hogy mekkora 
a gyereklétszám, községenként kell 
egy iskola”.

Nyomott hangulatú 
tanévkezdés
A diákokat is érintő gondok

ról Kocs Ilona úgy véli, hogy nem 
véletlen a logopédusok, iskola

pszichológusok „átmentése”: ko
rábban a fejkvótás rendszer miatt 
senki nem akarta fizetni őket, so
kukat leépítették, aztán rájöttek, 
egyre több gyerek szorul rájuk. 
„Sok a beszédhibás, problémás 
gyerek. A családokban nagy a fe
szültség, a stressz, mindez pedig 
kivetítődik már a magzatra is, így 
sokan különböző problémákkal 
születnek” – magyarázta a szak
szervezeti felelős. Szerinte az a 
központi és országos szintre ki
terjesztett igyekezet, hogy a poli
tikum a különböző társadalmi ka
tegóriákat igyekszik egymásnak 
ugrasztani, rányomja a bélyegét a 
tanügyre is. „Úgy látom, nyomott 
hangulatban kezdődik a tanév. A 
szülők félve viszik gyereküket az 
iskolába, mivel nem tudják, mi 
vár rájuk ott. A fiatal tanerő, ahe
lyett, hogy a katedrát választaná, 
inkább elmegy Nyugatra dolgoz
ni, a nyugdíjazott tanárok pedig 
örvendenek, hogy megszabadul
tak a tanulóktól, a tanügytől, nem 
akarnak visszamenni tanítani” – 
érzékeltette Kocs Ilona a házuk 

táján uralkodó, tanévkezdés előtti 
hangulatot. A szakszervezetis kö
zölte: nem sok jót tud elmondani 
a 2011–2012es időszak kezde
te előtt. „Húsz esztendeje csak a 
selejt szaporodik, senki nem akar 
tanulni, senki nem akar tanár len
ni, van persze jó példa, kivétel is. 
Olyan tanár is akad, aki ha belépőt 
kellene fizessen, akkor is elmenne 
az iskolába. Korgó gyomorral vi
szont nem lehet himnuszt énekel
ni” – összegzett Kocs. A szülők félve viszik 

gyereküket az iskolába, 
mivel nem tudják, mi 
vár rájuk ott. A fiatal 
tanerő, ahelyett, hogy a 
katedrát választaná, in-
kább elmegy Nyugatra 
dolgozni, a nyugdíjazott 
tanárok pedig örven-
denek, hogy megszaba-
dultak a tanulóktól, a 
tanügytől, nem akarnak 
visszamenni tanítani.
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> Sportpálya- és épületavató Oroszhe-
gyen. A hét végi, oroszhegyi szilvanapok 
keretében átadásra került a helyi iskola új 
sportkomplexuma és a közbirtokosság új 
épülete is. Természetesen idén sem maradt el 
a hagyományos pálinkamustra, volt futball
torna és főzőverseny is. Pénteken az ünnepi 
megnyitó után Borboly Csaba megyeita
nácselnök és Antal István parlamenti kép
viselő jelenlétében felavatták a helyi iskola 
új sportbázisát, amit rögtön az átadás után 

teljes mértékben ki is használtak, ugyanis 
itt szervezték meg a Szilvakupa elnevezésű 
labdarúgótornát. Szombaton délelőtt az üst 
mellé álltak a fakanálforgatók, s a különbö
ző ételféleségek mellett az egyik sátorban 
oroszhegyi szilvalekvárt is készítettek helyi 
szilvából. Nem maradhatott el a pálinka
mustra sem, amelynek fődíja idén egy ötven
literes üvegkorsó volt. A sok eszemiszom 
mellett azonban maradt idő a kulturális 
programokra is, ugyanis több tánccsoport 
színpadra lépett aznap. A délután folyamán 
avatták fel az oroszhegyi közbirtokosság új 

irodaházát.  A napot az este nyolc órakor 
kezdődő Insectkoncert és a hajnalig tartó 
utcabál zárta. Az V. Szilva Napok program
ja vasárnap ünnepi szentmisével kezdődött, 
népi mesterségek bemutatójával és népmű
vészeti kiállítással folytatódott. Színpadra 
lépett az Udvarhely Táncműhely, a Három
szék Néptáncegyüttes, a csíkszeredai Köpice, 
az oroszhegyi Boglárka tánccsoport is, de 
fellépett az erdélyi magyar nóta nagyasszo
nyának becézett Cseh Judit népdalénekes is. 
Este a jó hangulatért Olti Attila és zenekara, 
valamint a Desperado együttes felelt.

Búcsú az Ugron- 
kápolnánál

B. Zs.

A város fölé magasodó Ugron
kápolnában szeptember 8án, 
Szűz Mária születésének 

napján tartanak búcsút. Nemcsak az 
egyre nagyobb számú hívő gyűl ösz
sze közös imára, hanem igyekeznek 
hazajönni és kegyeletüket leróni az 
Ug roncsalád tagjai is. „Lehetőség 
szerint mindig jelen vagyunk az ün
nepségen, és jó érzéssel tölt el, hogy 
évről évre ennyien összegyűlünk ezen 
a helyen” – mondta Ugron Béla, az 
Ug ron Alapítvány elnöke. Az ünnepi 
szentmise előtt, a kápolna felé veze
tő kálvárián imádkozhattak együtt 
a hívők. „Szinte mindennap járják a 
kálváriát, és minden hónap első pén
tekén, Jézus Szíve iránti szeretetből 
átlagban 80100an járják végig a ke
resztutat” – mondta Ugron.

Újabb 
medvetámadás 

Néhány kilométerrel a múlt heti 
eset helyszínétől újabb med-
vetámadás okozott riadalmat 
Abásfalván. Az állat – helybéliek 
szerint nem ugyanaz, mint ame-
lyik legutóbb emberre támadt – 
egy bikát sebzett halálra.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Emberi áldozata szerencsére 
nem volt a mostani támadás
nak, viszont egy bika látta kárát 

a medvével való találkozásnak. „Nem 
ugyanaz a medve volt, amelyik leg
utóbb támadott, a másiknak bocsa is 
volt” – mesélte lapunknak Jakab At
tila, Homoródszentmárton alpolgár
mestere. Bár a megtámadott háziállat 
helyben elpusztult, mégsem ítélhették 
fogyasztásra alkalmasnak a húsát, mert 
könnyen megtörténhet, hogy a medve 
veszett volt. A vad által okozott kár 
felmérésére ma várják az illetékeseket 
Csíkszeredából és Brassóból. A koráb
bi medvetámadásról Jakab elmondta, 
bár a rendőrségi jegyzőkönyv, az or
vosi igazolás és a polgármesteri hivatal 
kérése alapján a vadászegyesület kérte 
az állat kilövését, erre mindmáig nem 
érkezett válasz a minisztériumtól, 
ezért a héten megsürgetik az illetékes 
hivatal munkatársait.

Az új helyre költözött Benedek Elek Líceum épülete. Sokak által nem várt tanévkezdés  fotó: máthé lászló ferenc

Pert nyert a tanügyi szak
szervezet az állam ellen a bér
csökkentések miatt, így elkép
zelhető, hogy már az új tanévet 
az érintett pedagógusok egy 
félfizetésnyi többlettel indítják. 
„Rájuk fér, hiszen hosszú volt a 
nyári szünet, amikor amúgy is 
kevesebb bért kapnak. A GDP 
hat százaléka helyett csak 2,7et 
adnak a tanügynek, így sok jóra 
a továbbiakban sem lehet számí
tani” – érvelt Kocs Ilona.


