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H I R D E T É S

 » RÖVIDEN

Kevesebb a fi atal, több az idős
Fokozódott a romániai lakosság 
elöregedése 2018-ban: az időskorú, 
azaz 65 év fölötti lakosság száma 
több mint 434 ezerrel haladta 
meg a 14 év alatti fi atalkorúakét – 
közölte csütörtökön az Országos 
Statisztikai Intézet (INS). 2019. 
január 1-jén az időskorú lakosság 
3,674 milliót főt, a fi atalkorú 3,240 
millió személyt számlált. Ösz-
szehasonlítva ezeket a számokat 
az előző esztendő elején regiszt-
rált adatokkal, kiderül, hogy a 
fi atalkorú lakosság aránya enyhén 
csökkent, a 65 év fölöttieké pedig 
0,3 százalékkal nőtt. Így az ország 
öregedési indexe – ami a 14 éves 
és ennél fi atalabb népességre 
jutó 65 évesek és annál idősebbek 
arányát mutatja – 110-ről 113,4-re 
nőtt, azaz míg 2018 elején 100 fi atal 
korúra 110 idős lakos jutott, az idei 
esztendő elején 100 gyermekkorúra 
113,4 idős személy jut. A lakosság 
átlagéletkora 41,6 év volt az idei év 
elején, ami 0,3 évvel több, mint egy 
évvel korábban. A lakóhely szerinti 
hivatalos adatok alapján az eszten-
dő elején 22,171 millió lakosa volt 
Romániának, azaz 0,2 százalékkal 
kevesebb, mint 2018. január 1-jén. 
Ugyanakkor többségben vannak a 
városon élő polgárok (56,4 száza-
lék), valamint a nők (51,2 százalék). 
2019. január 1-jén az összlakos-
ságon belül a 40–44 év közöttiek 
részaránya volt a legmagasabb (8,6 
százalék). 
 
Mobiltelefonos azonosítást
terveznek
A belügyminisztérium jövő hó-
napban olyan törvénytervezetet 
bocsát nyilvános vitára, amely 
lehetővé tenné, hogy az állami 
intézmények felhasználhassák az 
eltűnt személyek birtokában levő, 
modern eszközöket azok könnyebb 
megtalálása érdekében – jelentette 
be Carmen Dan belügyminiszter, 
leszögezve, prioritást jelent az 
eltűnt személyek felkutatásának 
hatékonyabbá tétele. „Számos 
olyan helyzettel szembesültünk, 
amikor gyerekek, idős személyek 
vagy betegek nem tértek haza, elté-
vedtek vagy szándékosan elmentek 
otthonról. A családok aggódnak, és 
értesítik a rendőrséget. Ám abban 
a korban, amikor szinte mindenki-
nek van mobiltelefonja, az állami 
intézmények nem használhatják 
a modern technológiákat az ilyen, 
sérülékeny személyek megtalálásá-
ra, mivel eltűnés esetén nem indul 
automatikusan bűnvádi eljárás, így 
mivel nincs eljárás nem használ-
hatók a bűnügyi eljárás során 
alkalmazható műszaki eszközök” – 
részletezte a miniszter. Hozzátette: 
ezen a helyzeten hivatott változ-
tatni a jogszabályjavaslat, amin a 
szaktárca már dolgozik.           

 » KRÓNIKA

Elfogadta szerdai ülésén a román 
kormány a 2019–2020-as tanévre 

érvényes beiskolázási keretszámokat. 
Ecaterina Andronescu szerint nem 
csökkennek a helyek a középiskolai 
oktatásban. Az oktatási miniszter a 
Victoria-palotában tartott sajtótájé-
koztatóján elmondta, a gimnáziumi 
osztályokban a keretszámok meg-
egyeznek a tavalyi tanévben a líceu-
mok 9. osztályaiban betöltött helyek 
számával. A tárcavezető ezáltal cá-
folta a sajtóban megjelent informá-
ciókat, melyek szerint csökkennek a 
helyek a középiskolai oktatásban.

A miniszter elmondta, a beisko-
lázási keretszámokat az oktatási 

minisztérium javasolta a korábbi 
évek tapasztalatát figyelembe véve. 
Ecaterina Andronescu rámutatott, 
hogy a gimnáziumi osztályokban 
sokkal több hely volt meghirdetve 
az elmúlt három évben, mint ahá-
nyat elfoglaltak, így idén tulajdon-
képpen a tavaly betöltött helyek 
számához igazították a keretszá-
mot. Növelték azonban a szakisko-
lai helyek számát (tavaly körülbelül 
31 ezer helyet foglaltak el a tanu-
lók), eleget téve ezzel a munkálta-
tók részéről érkező igényléseknek 
és a munkaerőpiac követelménye-
inek. A 2019–2020-as tanévre emi-
att 60 ezer helyet hirdetnek meg a 
szakiskolai osztályokban, magya-
rázta a miniszter.

Az oktatási tárca által kiadott köz-
lemény értelmében az elmúlt három 
évben átlagban 134 ezer tanuló kez-
dett el tanulni a gimnáziumok 9. osz-
tályaiban, emiatt ezt vették alapul a 
2019–2020-as tanév beiskolázási keret-
számának megállapításakor, és a többi 
helyet leosztották a szakiskoláknak. 
A miniszter szerint a felsőoktatási ke-
retszám megközelítőleg megegyezik 
a tavalyival, csak néhány száz hellyel 
van több. A tárca közleménye szerint 
63 771, államilag támogatott helyet hir-
detnek meg a 2019–2020-as tanévre az 
egyetemeken (tavaly ezek száma 63 201 
volt), 36 041 helyet a mesteri képzések-
re (tavaly 35 973 volt), illetve 3 043 he-
lyet a doktori képzésekre, 4 710 helyet a 
rezidensorvosi képzésre.

Cáfolják, hogy csökkennek a helyek a középiskolákban

 » A gimnáziu-
mi osztályokban 
a keretszámok 
megegyeznek 
a tavalyi tanév-
ben a líceumok 
9. osztályaiban 
betöltött helyek 
számával.

VÁRATLAN AKADÁLYOK NEHEZÍTIK A CSÍKSZEREDAI KULTURÁLIS LÉTESÍTMÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁT

Nehezen épül a Márton Áron-központ

Közelgő szerkezetkész állapot. Az átadási határidőt június végéig hosszabbították meg

Elhúzódik a csíkszeredai 
Márton Áron Kulturális Köz-
pont építése. Az iparágban 
eszközölt bérnövekedések 
miatt jelentősen megnőttek 
a költségek, így a magyar 
kormány eredeti támogatása 
csak arra lesz elég, hogy be-
födjék az épületet, amely nem 
lesz levakolva. A befejezéshez 
még több mint 4 millió lejre 
van szükség.

 » ISZLAI KATALIN

A tervezetthez képest egy hó-
nappal később, azaz várha-
tóan június végén fejezik be 

Csíkszeredában az új Márton Áron 
Kulturális Központ építését a Se-
gítő Mária Római Katolikus Gim-
názium kollégiuma melletti terü-
leten. Az építőipari beruházások 
költségeinek jelentős növekedése 
miatt az előzetes tervekhez képest 
kevesebb munkálatot tudtak elvé-
gezni a magyar kormányhoz be-
nyújtott nyertes pályázatuk révén 
kapott 4,6 millió lej felhasználá-
sával – számolt be érdeklődésünk-
re Darvas-Kozma József címzetes 
esperes, a Szent Kereszt-templom 
plébánosa.

Nem várt nehézségek
A plébános elmondása szerint 
tavasszal kértek egy újabb hosz-
szabbítást, így a korábbi, májusi 
határidő helyett a kivitelezőnek jú-
nius végéig kell ,,pirosban”, azaz 
szerkezetkész állapotig felépítenie 
az egyházi létesítményt. A Márton 
Áron Kulturális Központ elkészíté-
sére egyébként másfél éves munka 
eredményeként tavaly júniusban 
kapta meg az építkezési engedélyt 
a beruházó Szent Kereszt-plébá-
nia. Még aznap meg is kötötték a 
szerződést a kivitelezővel, a ma-
gyar kormánytól kapott 4,6 millió 
lej felhasználásával pedig hozzá is 
láttak a beruházáshoz.

A kivitelezőcég akkor azt vállal-
ta, hogy tavaly év végéig felépíti és 

befedi a létesítményt, kialakítja az 
épületet a Segítő Mária Római Ka-
tolikus Gimnázium bentlakásával 
összekötő szárnyat, beszerel min-
den vakolat alá kerülő vezetéket, 
például a fűtésrendszert, illetve 
a villamos vezetékeket. Emellett 
a külső nyílászárókat helyükre il-
leszti, a belső vakolást elvégzi, és 
ahol nem lesz csempézés, ott elte-
ríti a simított padlót is. Később az-
tán kiderült, hogy ezt a határidőt 
nem tudják betartani, mivel a gáz-
vezetékkel kapcsolatos, előre nem 
látható nehézségek hátráltatták a 
munkát, ezért haladékot kértek.

Megnövekedett költségek
Az új határidő május vége volt, ezt 
hosszabbították meg nemrég ismét 
egy hónappal. Emellett a vállalt 
munkálatok közül is kevesebb fog 
megvalósulni, az építőipari beru-
házások költségeinek jelentős nö-

vekedése miatt ugyanis a magyar 
kormánytól kapott 4,6 millió lejből 
nem tudják fedezni mindazt, amit 
a 2017-es tervezéskor elképzeltek. 
A plébános szerint míg akkor 500 
euróba került egy beépített négyzet-
méter, jelenleg már 850 eurót kell 
fi zetni ennyiért. Az eredeti támoga-
tás így arra lesz elég, hogy befödjék 
az épületet, de nem lesz levakolva.

A befejezéshez azonban egy 
további hasonló összegre, azaz 
több mint 4 millió lejre van szük-
ség, ebből meg tudnák oldani a 
vakolást, a nyílászárók felszere-
lését és a szükséges berendezések 
megvásárlását. A megvalósítás-
hoz újabb állásfoglalásra várnak 
a magyar kormány részéről, ha 
pedig nem kapnak támogatást, 
akkor a tervek szerint eladják a 
hargitafürdői Szent István-házat, 
hogy a bevételből befejezhessék 
a központot.

 » A magyar 
kormánytól 
kapott 4,6 millió 
lejből nem tudják 
fedezni mindazt, 
amit a 2017-es 
tervezéskor 
elképzeltek. A 
plébános szerint 
míg akkor 500 
euróba került 
egy beépített 
négyzetméter, 
jelenleg már 850 
eurót kell fi zetni 
ennyiért. 
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