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A gyerekvállalás ösztönzé-
sét, a többgyerekes csalá-
dok támogatását, továbbá 

a munkahelyen és a családban 
is helytállni kényszerülő nők fel-
karolását tűzte ki célul az az 52 
honatya, aki módosítaná  a nyug-
díjtörvényt. Tervezetük szerint 
azok a nők, akik ledolgozták a tel-

jes járulékfizetési időt (35 év), köz-
ben pedig gyermeket szültek és 
neveltek, annak legkevesebb 10 
éves koráig, gyermekenként két év 
kedvezményt kaphatnak a nyug-
díjkorhatárból. Az előterjesztők 
azzal érvelnek, hogy gazdasági 
okok miatt egyre több nő halaszt-
ja el a gyermekvállalást, vagy 

mond le az anyaságról. Riasztó-
nak nevezik a termékenységi rá-
tát is, ami azt mutatja, hogy egy 
szülőképes korú nő hány gyerek-
nek ad életet átlagosan. A kritikus 
küszöbérték, vagyis az a határ, 
amely alatt már csökken a népes-
ség, általában a 2,1-es, miközben 
a román termékenységi ráta már 
az 1,4-es történelmi minimumra 
zuhant. Ez azt jelenti, hogy Romá-
nia népessége öt személlyel fogy 
óránként - figyelmeztetnek terve-
zetükben a politikusok.

Demográfiai katasztrófa

Az előterjesztők „demográfi-
ai katasztrófának” nevezik az 
elmúlt húsz év népességstatisz-
tikáit, és aggasztónak találják 
azt is, hogy országos szinten 
200 ezer alá csökkent az egy 
év alatt élve születő gyerekek 
száma. Példaként a listaveze-
tő moldvai megyéket említik, az 
élen álló Vasluiban húsz év alatt 
szinte felére csökkent a születé-
sek száma: míg 1990-ban 8377 
gyerek született, 2010-ben már 
csak 4464. A honatyák szerint, 
amennyiben a most tapasztalha-
tó alacsony gyerekvállalási kedv 
változatlan marad még továb-
bi 15-20 éven keresztül, az ilyen 
módon megnövekedett munka-
erőhiány veszélyeztetheti az 
egészségügyi- és a nyugdíjrend-
szert is. Románia népességének 
rohamos csökkenésére egyéb-
ként az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) is felhívta a 
figyelmet a tavalyi kutatásában. 
Mint írták, tavaly 19,7 millióra be-
csülték az ország lakosságát, ám 
ez a szám 2030-ban 18,5 millió-
ra, 2050-ben 16,4 millióra, 2100-
ra pedig 12,1 millióra csökkenhet.

Negatív természetes szaporulat

Az Országos Statisztikai Hiva-
tal (INS) legfrissebb, májusi ada-

tai szerint is aggasztó a helyzet. 
Májusban 15 301 gyerek szüle-
tett az országban, ami 1733-al ke-
vesebb, mint egy évvel korábban, 
valamint 20 924 személy hunyt 
el, ez 450-el több, mint 2017 má-
jusában. Ennek értelmében mind-
két évben negatív természetes 
szaporulatot regisztráltak: ta-
valy májusban 3440 személlyel, 
idén pedig már 5623-al haltak 
meg többen, mint ahányan szület-
tek. Az elhalálozások magas szá-
ma részben azzal magyarázható 
Szekeres Adorján csíkszeredai 
szociológus szerint, hogy a romá-
niaiak általános egészségi álla-
pota messze elmarad az európai 
átlagtól. Mint mondta, a helyte-
len táplálkozás és a káros szen-
vedélyek, mint például az alkohol 
és a cigaretta országos szinten és 
Székelyföldön is igen elterjedtek, 
ezek pedig nagymértékben össze-

függésbe hozhatók a vezető halál-
okokkal, a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekkel. „Borzasz-
tó iramban telnek be a temetők, 
ezt pedig nehéz a születések szá-
mával ellensúlyozni. Kedvező je-
lenség azonban, hogy miközben 
a gyerekvállalási kedv az észak-
keleti régióban a legalacsonyabb, 
Székelyföldön egyre több a há-
romgyerekes család. Ez pedig le-
het, hogy évek múlva, amikor a 
mostani adatokat dolgozzák majd 
fel, pozitív irányba mozdítja el a 
népességstatisztikákat. Ugyanak-
kor a népességcsökkenés a nega-
tív természetes szaporulat mellett 
az elvándorlással is magyarázha-
tó, szinte nincs is olyan család, 
amelyben valamelyik hozzátar-
tozó ne élne külföldön” – fejtette 
ki a szociológus.

ISZLAI KATALIN

Aggasztóak a demográfiai mutatók

Egyre kevesebben vagyunk

         Új köntösben a régi lap
Kedves Olvasónk,  amint arról számtalan forrásból értesülhetett, 
lapcsoportunk új tulajdonoshoz került. Az új tulajdonos az Erdélyi 
Médiatér Egyesület, amely 2013-tól azon dolgozik, hogy jobbá 
tegye az erdélyi magyar nyilvánosságot. Az egyesület jelentős 
támogatást kapott a magyar kormánytól arra, hogy ezt a célját 
elérje. Az Erdélyi Médiatér Egyesület úgy tekint a médiára, mint 
a magyar kultúra hordozójára, mi több, számunkra 
a kultúrateremtés eszköze is. Az elmúlt fél évben ennek jegyében 
dolgoztunk. Alapvetésünket a székely írófejedelemtől, Tamási 
Árontól kölcsönöztük, némileg magunkra igazítva: azért vagyunk 
a világon, hogy Önök otthon legyenek benne.

Az első eredményekkel nemsokára találkozhatnak. A Csíki Hírlap 
júliusban megújult külsővel és tartalommal jelenik meg. Lapunk 
a részleges fekete-fehérből átállt a teljesen színes nyomtatásra. 
Modernebb és tetszetősebb formában, a XXI. századi olvasói 
igényekhez igazodva adjuk ki. 

Nevet is váltunk. A különböző székelyföldi városokban kiadott 
lapjaink egy médiacsoporthoz tartoznak, és meggyőződésünk, 
hogy össze is kell nőnie annak, ami összetartozik. Ezért ezután 
mindenhol Székelyhon elnevezéssel kapják kézhez a napilapot. 
De a négy újságunk, az Udvarhelyi Híradó, a Csíki Hírlap, 
a Gyergyói Hírlap és a Vásárhelyi Hírlap nem olvad össze, a közös 
név ellenére továbbra is különálló helyi lapokként jelennek meg – 
sőt, a két utóbbi 16 oldalasra bővül. Több lesz ugyanakkor a lapban 
a vélemény, a szórakoztató (rejtvény, fejtörő vagy sport) tartalom, 
az apró- és az álláshirdetés.

Nyomtatott lapjaink és hírportálunk (a Székelyhon.ro) tartalma 
között tapasztalhatnak ugyan átfedéseket, de ezek nem lesznek 
egymás tükörképei. A hírportál gyorsan értesít az eseményekről, 
míg a nyomtatott lap feltárja hátterüket, és összegzi a témában 
összegyűlő véleményeket.

Megújulunk, de értékeinkben mégis ugyanazok maradtunk. 
Célunk a székelyföldi magyarság korrekt tájékoztatása a helyi 
és az országos hírekről, az anyaország, valamint a nagyvilág 
eseményeiről. Emellett feltárjuk és elemezzük a történtek okait 
és következményeit is. 

Hálával tartozunk olvasóinknak, amiért kitartanak mellettünk, és 
lapunk megvásárlásával a székely közösség erősödését segítik elő. 

Györfi Áron portfóliómenedzser

KIADÓI KÖZLEMÉNY

Öt személlyel csökken óránként Románia lakossá-

ga egy törvénymódosítás indoklásához mellékelt 

adatok szerint, amely az anyák nyugdíjkorhatárá-

nak csökkentését szorgalmazza. A rohamos né-

pességcsökkenés fő oka a történelmi minimumra 

csökkent termékenységi ráta, a negatív természe-

tes szaporulat, továbbá az elvándorlás.

Nyugdíjkedvezményt adnának a gyermeket szülő és nevelő nőknek
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