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ELŐSEGÍTI A NÉPESSÉGFOGYÁST A TERMÉKENY KORÚAK MIGRÁCIÓJA

Elmennek a gyermekvállaló 
magyar fi atalok

A népességszerkezet megváltozása és elöregedés figyelhető meg a kolozs-
vári, tágabb értelemben pedig az erdélyi magyarság körében. Horváth 
István szociológus szerint ezzel és a fiatalok elvándorlási kedvének erősö-
désével magyarázható, hogy a korábbi évekkel összehasonlításban tavaly 
kevesebb magyar gyermek született a kincses városban. A társadalomku-
tató úgy véli, a jelenség ellenszere lehet a fiatalok munkaerő-piaci stabi-
litásának megteremtése, másrészt az úgymond felnőtte válás és a felnőtti 
autonómia kialakulásában meghatározó szerepet játszó lakáshoz való 
hozzáférés támogatása. 3.»

Számos tényező áll amögött, hogy ismét növekvőben van a gyermekvállalási korban lévő erdélyi magyar fi atalok elvándorlási kedve

Kevesebb sztrádára 
van kilátás idén
Az infrastrukturális beruházáso-
kat árgus szemekkel követő Pro 
Infrastruktúra Egyesület szerint 
a kormány által beígért 118 kilo-
méternyi autópályának keve-
sebb mint fele fog megépülni az 
idei év végéig. Sajtóértesülések 
szerint ugyanakkor a tavalyi ku-
darcos évet követően inog a szék 
a közúti infrastruktúrát kezelő 
társaság vezetője alatt.  7.»

Még nagyobb tanügyi 
bérek kellenek
Szinte megduplázódott a nettó 
átlagbér a tanügyben az elmúlt 
négy évben, viszont a juttatás 
még így is jócskán elmarad a vá-
rakozásoktól és a közszféra más 
területein dolgozók fi zetésétől. 
A tanügyi alkalmazottak egy ré-
sze csak második megoldásként 
tekint állására, így munkáját is 
ebben a szellemben végzi. 4.»

Megújul Kolozsvár 
egyik patinás épülete
 Felújítják a kincses városbeli pa-
tikatörténeti múzeumnak otthont 
adó Mauksch–Hintz-házat. A 16. 
században épült műemlék épület 
restaurálása a tervek szerint két 
évig tart, ekkor nyitják meg újra a 
gyógyszerészeti múzeumot. 8.»

Olimpiai célok 
magyar irányítással
A tokiói olimpiai selejtezőre 
való kijutás céljával vág neki a 
magyar válogatott a dán–német 
rendezésű férfi kézilabda-világ-
bajnokságnak. A ma kezdődő 
tornán a Csoknyai István–
Vladan Matis edzőpáros által 
vezetett csapat az első hét közé 
szeretne jutni, de a válogatott-
nak minden bizonnyal nem lesz 
könnyű dolga.  11.»

 » Annak ellené-
re, hogy a hazai 
munkaerőpiacon 
jelentős a ke-
reslet, a fi atalok 
inkább a migráci-
ót választják.
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„Beteget jelentett” 
a kártyakibocsátás  2.»

Erdélyben is átértékelődik 
a parkgondozás  9.»
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