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A népességszerkezet megvál-
tozása és elöregedés fi gyelhető 
meg a kolozsvári magyarság 
körében. Horváth István szocio-
lógus szerint többek között ezzel 
is magyarázható, hogy a korábbi 
évekkel összehasonlításban ta-
valy kevesebb magyar gyermek 
született a kincses városban.

 » BEDE LAURA

A z utóbbi évtizedben bekövet-
kezett, etnikai értelemben vett 
aszimmetrikus bevándorlás 

az egyik lehetséges oka annak, hogy 
2018-ban kevesebb magyar gyermek 
született a kincses városban, mint a 
korábbi esztendőkben – mondta el 
érdeklődésünkre Horváth István ko-
lozsvári szociológus. A társadalom-
kutatót annak kapcsán faggattuk, 
hogy Oláh Emese alpolgármester na-
pokban közzétett kimutatása szerint 
a tavalyi évben 462 magyar gyerek 
született Kolozsváron, ami a város-
ban anyakönyvezett 6667 újszülött 
kevesebb mint hét százalékát teszi ki. 
Mindez azért fi gyelemre méltó adat, 
mivel a 2011-ben végzett népszámlá-
láson Kolozsvár 325 ezer lakosa közül 
csaknem ötvenezer vallotta magát 
magyarnak, ami a teljes lakosság 
több mint 15 százaléka.

Horváth István szerint a város né-
pességszerkezete jelentős módon 
megváltozik azáltal, hogy sok fi atal 
végzős diákot alkalmaznak külön-
böző felnövekvő cégeknél, és a ma-
gyarok valószínűleg alulképviseltek 
ezen a bevándorló fi atal népességen 
belül. „Hipotetikusan feltételezhet-
jük, hogy viszonylag kisebb a Kolozs-
várra betelepülő magyarok részará-
nya, mint a betelepülő románoké. És 
ez nem etnikai diszkrimináció, sok 
magyar Budapesten vagy nyugatabb-
ra szeretne karriert építeni. Ha Ko-
lozsvár fejlődése folytatódik, akkor 
valószínűleg inkább csökkenni fog a 
születendő és magyarnak bejegyzett 
gyermekek részaránya” – mutatott 
rá a kolozsvári Nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet vezetője. Hozzátette, a 

magyar újszülöttek számának csök-
kennése azzal is magyarázható, hogy 
nagyon sok fi atal, gyermek es vagy 
gyermekvállalás előtt álló család 
kiköltözik a Kolozsvár környéki tele-
pülésekre, ezért nem szerepelnek a 
kincses város statisztikáiban.

A polgármesteri hivatal tájékozta-
tása szerint a tavalyi évben 462 ma-
gyar gyermek született Kolozsváron. 
Oláh Emese alpolgármester megkere-
sésünkre elmondta, a listán szereplő 
babák mindegyikének megjelölték a 
nemzetiségét a szülők, ez alapján jöt-
tek ki a számadatok. A felmérésből az 
is kiderült, hogy a magyar újszülöt-
tek aránya csupán fele akkora, mint 
amekkora a kolozsvári magyarság 15 
százalékos részaránya.

Horváth István szerint azt is fi -
gyelembe kell venni, hogy a stabil 
kolozsvári lakosság elidősödött. 
„A  demográfi ában használt szak-
kifejezéssel élve a termékeny kor-
szakát befejező népesség van túl-
súlyban a kolozsvári magyarság 
körében” – fogalmazott kérdésünk-
re a társadalomkutató. Kifejtette, 
bár nincsenek friss országos adatai 
a tavaly született gyermekek rész-
arányát illetően, a Székelyföldön 
valamivel népesebb volt a vállalt 
gyermekek számaránya, mint Erdély 
többi régiójában. „A kilencvenes 
évektől kezdődően két évtizedig ra-
dikális csökkenés volt jellemző. A 
kilencvenes évek legelején a gyer-
mekvállalási kedv úgymond a né-
pességhelyettesítési szint alá esett 
egész Erdély, Románia területéén, 
tehát az egy anyára számított gyerek 
száma átlagban kevesebb volt, mint 
2,1. Ez valamelyest növekedésnek 

indult, de az enyhe növekvő trend 
nem volt elegendő ahhoz, hogy azt 
mondjuk, népességhelyettesítés kö-
vetkezik be” – jelentette ki a Króni-
kának a szakember. Hozzátette, ez 
az átlag regionálisan is diff erenciált, 
ezért például Székelyföldön sem 
érik el mindenhol a 2,1-es küszöböt.

Arra a felvetésre, hogy a jövőben 
miként lehetne elérni a jelenlegi 
küszöböt, vagy növelni a gyermek-
vállalási átlagszámot, Horváth Ist-
ván elmondta, az a jelenlegi nagy 
probléma, hogy a fi atalok vándorlási 
kedve ismét növekvőben van, és nem 
feltétlenül a belső gazdasági helyzet-
tel magyarázható, hanem más ténye-
zőkkel. „A gyermekvállalási korban 
levő fi atalok jó esetben elhalasztják 
az első gyermek vállalását, ami azzal 
jár, hogy a termékeny időszak alatt 
mindenképp kevesebb újszülött jön 
világra. Annak ellenére, hogy a hazai 
munkaerőpiacon jelentős a kereslet, 
a fi atalok inkább a migrációt választ-
ják, ami nyilván kihat, hiszen csök-
ken az itthon levő termékeny korú fi -
atalok száma” – vázolta a helyzetet a 
kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet vezetője.

Rámutatott, valamilyen szem-
pontból stabilizálni kellene a népes-
séget, de nagyon kevés erre irányu-
ló, közpolitikai cselekvés történt. 
„Bár bizonyos foglalkozási csopor-
tokban növekedtek a minimálbérek, 
perspektivikus közpolitikára volna 
szükség a fi atalok alkalmazását, 
családalapítását, lakáshoz való 
hozzáférését illetően” – mondta a 
szociológus. Hozzátette, a gazda-
sági fejlődés néhány nagyvárosra 
koncentrálódik, és gyakorlatilag 
a kisvárosok kevés perspektívával 
kecsegtetnek, kevés gazdasági le-
hetőséget kínálnak a fi ataloknak, 
nyilván ez kihat a fi atalok családter-
vezésére is. Horváth István szerint 
mindenképpen a fi atalok munka-
erő-piaci stabilitása kellene legyen 
az egyik cél, másrészt az úgymond 
felnőtté válás és a felnőttkori auto-
nómia kialakulásában meghatározó 
szerepet játszó lakáshoz való hozzá-
férés és ennek a támogatása kellene 
hogy legyen egyfajta célkitűzés.
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Elvándorolnak a gyermekvállalók
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csütörtök

Marosvásárhely
esélye

Valaha komoly vetélkedés volt Erdély két – egymás-
hoz közel fekvő – kultúrközpontja, Kolozsvár és Ma-
rosvásárhely között. Az egykori kincses város mindig 
meglévő előnye mára utolérhetetlenné vált, szinte 
naponta közöl a sajtó újabb híreket, elemzéseket 
a kolozsvári sikerekről. Egy ideje már a nemzetközi 
média is felfedezte Erdély fővárosát, a The Economist 
kisebb csodaként ír a településről, joggal. A tervek 
szerint ebben az évben elkezdődik kétszázezer új la-
kás építése Románia legvonzóbb és a legjobb életmi-
nőséget biztosító nagyvárosában. Százezer – ebből 
háromezer külföldi – egyetemista színesíti Kolozsvár 
történelmi központját abban az országban, ahonnan 
egyébként menekülnek a fi atalok. Közel másfél ezer 
IT cég foglalkoztat húszezer mérnököt és szoftverfej-
lesztőt, itt valóban dübörög a gazdaság.

Közben az egykori kincses város lassan eléri saját 
felső határait. És itt jöhet a képbe a korábbi „majd-
nem vetélytárs”, jelenleg csupán irigykedő Vásár-
hely. Ugyanaz a sajtó, amely az egekig emeli Kolozs-
vár fejlődését, sokszor méltatlanul földbe döngöli 
azt a Marosvásárhelyt, amely távolról sincs annyira 
rossz helyzetben, mint sokan politikai érdekből azt 
sugallni próbálják. Tény ugyanakkor, hogy a Bolyai-
ak városát egy mára megfáradt polgármester vezeti, 
az őt körülvevő korrupt klikk pedig a hatékony stra-
tégiák megjelenésének sem ad esélyt. Miközben 
Kolozsvár Nagyváraddal, Temesvárral és Araddal 
szövetségbe tömörülve keresi az újabb fejlődési le-
hetőségeket, addig Dorin Florea vásárhelyi elöljáró 
„felfújt lufi nak” tartja a négy erdélyi település kezde-
ményezését, s esze ágában sincs ahhoz csatlakozni 
vagy egy hasonló együttműködést kezdeményezni. 
Az is igaz, hogy Kolozsvár olykor kifejezetten ellen-
ségesen viszonyul Vásárhelyhez, elég csak azokat a 
gáncsoskodásokat említeni, amellyel az Avram Ian-
cu repülőtér vezetősége igyekezett keresztbe tenni a 
Marosvásárhely melletti Transilvania légikikötőnek.

Egy városvezetés hozzáállása sok tekintetben be-
folyásolhatja az illető település életének alakulását, 
de a mai, nyitott gazdaság közepette nincs döntő 
befolyással a fejlődésre. Vásárhely Kolozsvár közel-
sége miatt előbb vagy utóbb mindenképpen az egy-
kori kincses város vonzásába kerül. Most már tényleg 
épülnek a Marosvásárhelyt Kolozsvárral összekötő 
autópálya-szakaszok, félve ugyan, de talán hihetünk 
a 2020-as céldátumnak. Márpedig ha a sztrádán ke-
vesebb mint egyórás elérhetőségre kerül egymáshoz 
a két város, nincs az a befektető, amelyik az egyre 
inkább telített Kolozsvárt vizsgálva ne vetne egy pil-
lantást a „szomszédos” településre.

Hogy ez így legyen, hogy Vásárhely is esélyt kapjon 
– a nélkülözhetetlen autópályán kívül – szükség van 
a kínálat bemutatására az alig több mint száz kilomé-
terrel nyugatabbra már otthonosan mozgó lehetséges 
befektetőknek. Egy ilyen stratégiát – túl a politikai 
játszmákon – valamennyi, jövőben gondolkodó ma-
rosvásárhelyi városvezető-jelöltnek ki kell dolgoznia.
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Kolozsvár fejlődésének hátulütője, hogy csökken a születendő és magyarnak bejegyzett gyermekek részaránya
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 » A szociológus szerint a 
gazdasági fejlődés néhány 
nagyvárosra koncentrálódik, 
és gyakorlatilag a kisvárosok 
kevés perspektívával kecseg-
tetnek, kevés gazdasági 
lehetőséget kínálnak a fi a-
taloknak, nyilván ez kihat a 
fi atalok családtervezésére is. 

 » RÖVIDEN

Fejlesztik a sepsiszentgyörgyi kórház
sürgősségi osztályát
Nyolcmillió lej pályázati pénzből bővítik a sepsiszent-
györgyi kórház sürgősségi osztályát. A kórházat fenn-
tartó Kovászna Megyei Tanács keddi rendkívüli ülésén 
szavazta meg, hogy részt vesznek a Regionális Operatív 
Program keretében nyertes pályázat lebonyolításában. 
Még ebben a hónapban aláírják a fi nanszírozási szerző-
dést. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke az 
ülésen elmondta, szinte megháromszorozzák a sürgős-
ségi osztály felületét: a meglevő épülethez új szárnyat 
építenek, hozzáférési útvonalat alakítanak ki a men-
tőautóknak, új műszereket – röntgenkészüléket, kompu-
tertomográfot – vásárolnak, szétválasztják a felnőtt és 
a gyerek sürgősséget. Az osztályon jelenleg 70 alkalma-
zott dolgozik, tavaly 35 ezer esetet láttak el. „A vidéken 
tapasztalható háziorvoshiány a megyei kórház sürgőssé-
gén csapódik le: 40–50 százalékkal nőtt a kezelt esetek 
száma, ezek fele az alapellátás szintjén megoldható lett 
volna” – részletezte a tanácselnök. 




