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A Homoródszentmártonhoz 
tartozó Városfalva piciny, el-
dugott falu lenn délen, közel a 
brassói megyehatárhoz. Több-
nyire idősek lakják, száz évvel 
ezelőtt több mint ötszáz ma-
gyar lakosa volt, 1992-ben már 
csak 324-et jegyeztek, a leg-
utóbbi népszámláláskor (2002-
ben) 286-ot, jelenleg pedig alig 
vannak 260-an. „Sajnos a falu 
stagnáló és egyre romló gazda-
ságához, középületeinek romo-
sodásához a hivatal jelentősen 
hozzájárult az elmúlt évtize-
dekben” – panaszolja Kozma 
Judit, hozzátéve, hogy szeren-
csére a falu jelenlegi közbir-
tokossága az elmúlt években 
sokat tett a településért, olyan 
feladatokat végzett, melyek a 
tanács hatáskörébe tartoznak, 
például hidak és középületek 
karbantartása.

A HONLAPPAL KEZDŐDÖTT

Udvarhelyszéken nem egye-
dülálló példa, hogy míg az anya-
község nem létezik a virtuális 
világban, addig valamelyik fa-
luja (egyesület, alapítvány által) 
honlapot működtet. A telepü-
lés portálja (www.varosfalva.
ro) 2009 augusztusában ké-
szült el, akkor jegyeztették be 
a Városfalva Egyesületet, amely 
2010 januárjától tevékenykedik. 
„Összesen hárman vagyunk (ez 

volt a minimális létszám az ala-
pításkor), véleményem szerint 
kevesebb taggal hatékonyabban 
lehet dolgozni” – mondja Koz-
ma Judit.

ESEMÉNYEKBEN GAZDAG ÉV

Meglehetősen gazdag évet 
zárt az egyesület, erről hon-
lapján is olvashatunk. Augusz-
tusban a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány, a Vá-
rosfalvi Egres Közbirtokosság 
és magánszemélyek támoga-
tásával új orvosi rendelőt ka-
pott a falu, a munkálatok nagy 
része közmunkával készült. 
Ugyanabban a hónapban kis-
iskolásoknak és óvodásoknak 
szervezték az Észpörgentyű cí-
mű rendezvényt (fejtörőkkel, 
foglalkozásokkal, játékokkal), 
a helyi Aranykalász pékség és 
magánszemélyek támogatásá-
val. Októberben a falu időseit 
köszöntötték, összesen 59 het-
ven év feletti személyt ajándé-
koztak meg egyenként 27,5 lejes 
értékű élelmiszercsomaggal 
és virággal. Az eseményt a vá-
rosfalvi unitárius egyház, a Dr. 
Verestóy Attila Alapítvány és a 
Hargita megyei tanács is támo-
gatta. Decemberben lebonyolí-
tott Aranyalma ághegyen című, 
a helyi gyümölcsök népszerű-
sítését célzó rendezvényükről 
nemrég lapunk is beszámolt.

AKCIÓ–REAKCIÓ

„A lakosoktól és a faluból el-
származottaktól többnyire po-
zitív visszajelzéseket kapunk, 
de azért itt is akadnak olya-
nok, akik piszkálnak, köteked-
nek. Nem baj, ha valaki nem 
segít, csak ne akadályozza a 
fejlődést. Fő célunk a közmun-
ka újraélesztése a faluban, ez 
sokak szerint kiment a divat-

ból. Úgy vélem, elfogadhatat-
lan, hogy folyton siránkozunk, 
és elvárjuk, hogy az állam min-
dent a fenekünk alá tegyen. 
Elődeink középületeket, uta-
kat építettek, erdőket telepí-
tettek közmunkával, de a mai 
világban ez a szemlélet ki-
halóban van. Panaszkodunk 
most, amikor számos lehető-
ség adódik, pedig sokszor csak 
szorgalmunkon múlik, hogy 
valamit kivitelezzünk” – vé-
lekedik az egyesületi elnök. 
Ami az idei terveket illeti, az 
egyik egy pingpongasztal vá-
sárlása a fiatalok számára, egy 
újabb sikeres 2%-os kampány 
lebonyolítása (a célközönség a 
faluból elszármazottak, szim-
patizánsok, hisz a települést 
jórészt nyugdíjasok lakják), a 
falu közepén található parkocs-
ka felújítása, és az egyik nagy 
álom (amennyiben lesz támoga-
tás) egy klubterem kialakítása 
az egyik romos épületben.

NINCS LEHETETLEN

„Sok célunk van, és úgy vé-
lem, ha dolgozunk rajtuk, idő-
vel mind megvalósulhatnak” 
– vélekedik Kozma (Vass) Ju-
dit, aki mondanivalóját egy 
reklámbanneren olvasott gon-
dolattal zárja: A lehetetlen csu-
pán egy nagy szó, amivel a 
kisemberek dobálóznak, mert 
könnyebb egy készen kapott vi-
lágban élni, mint felfedezni ma-
gukban az erőt a változásra. A 
lehetetlen nem létezik.

Farkaslaka község közéleti 
havilapjának címoldalán a 
magyar Országház látható, 

rajta a székely zászlóval – a lap-
ban erre is megkapjuk a magya-
rázatot, a kilenctagú farkaslaki 
küldöttség budapesti látogatá-
sáról maga a polgármester, Al-
bert Mátyás számol be. A 24 
oldalas kiadvány ezúttal is gaz-
dag tartalommal jelentkezik, 
részleteket felvillantva a ki-
lenc falut magában foglaló te-
lepülés hétköznapjaiból, illetve 
jeles eseményeiről. A szerkesz-
tésbe, cikkírásba ezúttal is pe-
dagógusok, egyházi emberek 

és nem utolsósorban diákok so-
kasága segített be, a hírek nem 
csak az anyaközségből érkez-
nek, kecseti, székelypálfalvi, 
nyikómalomfalvi és székely-
szentlélek i beszámolók is 
helyet kapnak a farkaslaki ön-
kormányzat által kiadott ingye-
nes havilapban.

SZÉKELYPÁLFALVI ÉVÉRTÉKELŐ

Összességében sikeres, te-
vékenységben gazdag évnek 
mondhatjuk az elmúlt eszten-
dőt, annak ellenére, hogy egyre 
nehezebb új dolgokat megvaló-

sítani ebben a válságos időben. 
A községi tanács, valamint a 
közbirtokosság támogatásával 
üzembe lépett a központi fűtés 
az iskola épületében. Ugyan-
csak a tanács támogatásával el-
kezdődött egy járhatatlan utca 
megjavítása, amit sajnos a nem 
megfelelő hozzáállás, hanyag-
ság miatt nem sikerült befejez-
ni. Közmunkával (és a tanács 
támogatásával) átereszeket ké-
szítettünk két utcában, amivel 
remélhetőleg sikerül megaka-
dályozni egy kicsit az utak ron-
gálódását. (Kerestély Tibor, 
Székelypálfalva –  Ábel Népe)

Farkaslaka – Ábel Népe

Városfalva: a lehetetlen nem létezik

Kozma (Vass) Judit Kolozsváron végzett az Európai Tanulmányok Nemzetközi Kapcsolatok román 
tagozatán, ahol pályázatírást is tanult, tudását pedig az egyesületen belül kamatoztatja. „Az admi-
nisztratív és honlapműködtetési teendőket is én látom el szabad időmben. Édesapám a másik tag, ő 
inkább a kivitelezésben segít. Mivel az utóbbi években sokat vándorlom a nagyvilágban, munkámat 
Biró Barna-Botond kollégám segíti. A falu támogatásának ötlete már néhány éve foglalkoztatott, mivel 
nagyszüleim és sok rokonom ma is ott él. Gyerekkoromban sokat vakációztam ott, és ha tehetem, ma 
is sok időt töltök a faluban” – vallja Kozma (Vass) Judit.

Pár száz fős, eldugott falu a megye déli határánál, az ember azt mondaná, 

innen az élet legkisebb szikrája is kiszorult, de nagyot tévedne. Akadnak 

még lelkes emberek, akik amit tudnak, megtesznek azért, hogy éljen a 

település. A Városfalva Egyesület tevékenységéről beszélgettünk Kozma 

(Vass) Judittal.
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