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Székelyföld jobban teljesít: 
a természetes fogyás 17,4 
százalékkal alacsonyabb volt, 
mint a 2018 hasonló időszakára 
számolt érték

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Nőtt a gyermekvállalási kedv
Székelyföldön jelentősen lassult a népességfogyás
• Minimális mérték-
ben gyorsult a népes-
ségfogyás tempója Er-
délyben az idei első öt 
hónapban, ám a Szé-
kelyföldön figyelemre 
méltó mértékben, 17,4 
százalékkal lassult a 
folyamat – állapította 
meg friss közleményé-
ben az Erdélystat sta-
tisztikai gyűjtőportál.

A szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott népmozgalmi elemzés 
szerint 2019 első öt hónapjá-

ban Erdélyben a születések száma 
0,7 százalékkal, a halálozásoké 1 
százalékkal alacsonyabb volt, mint 
2018 azonos időszakában. Így a né-
pességfogyás tempója Erdélyben 
minimális mértékben gyorsult az 
előző évhez viszonyítva, öt hónap 
alatt 11 201 fővel csökkent a népes-
ség. A két, magyar többségű székely 
megyében azonban 2019. január–
májusban az élve-születések száma 
4,8%-kal magasabb, a halálozások 
száma pedig 1,7%-kal alacsonyabb 
volt az egy évvel korábbinál. A né-
pességfogyás tempója így Székely-
földön fi gyelemre méltó mértékben, 
17,4 százalékkal lassult.

Erdélyi adatok

2019. január–májusban 25 256 gyer-
mek jött világra Erdélyben, ami 439 
fővel, 1,7%-kal alulmúlta az egy 
évvel korábbi, 2018. január–májusi 
születésszámot. A megyei statiszti-
kai hivatalok előzetes adataiból az 
Erdélystat által készített összesítés 
szerint 2019 januárjában erősebb, 

februártól májusig azonban már 
egyértelműen gyengébb volt a gyer-
mekvállalási kedv, mint egy évvel 
korábban. Az év első öt hónapjában 
36 457-en haltak meg, 1,0%-kal, 
számszerűen 359 fővel kevesebben, 
mint az előző év azonos időszaká-
ban. A januári halálozási csúcsot 
a februári és márciusi jó adatok el-
lensúlyozni tudták, ezt követően lé-
nyegében stagnálás fi gyelhető meg 
az előző év hasonló időszakához 
viszonyítva. Májusig összességében 
Erdélyben a születések és a halálo-
zások különbségéből adódó népes-
ségfogyás 11 201 fő volt, ami a népes-
ségfogyás tempójának minimális 
gyorsulását mutatja 2018 hasonló 
adataival összevetve (11 130 fő) – de-
rül ki az Erdélystat közleményéből. 
A január–májusi időszakban 11 879 

házasságot kötöttek Erdélyben. Ez 
az érték igen jelentősen (9,9%-kal) 
elmarad az előző évitől. Az elmara-
dás oka gyakorlatilag szinte kizáró-
lagosan egyetlen hónapra vezethető 
vissza: míg 2018 áprilisában 3293 
pár mondta ki a boldogító igent, ad-
dig 2019 áprilisában csak 1771.

Székelyföld átlagon felül 
teljesít

Az erdélyi átlagnál pozitívabb né-
pesedési trendek voltak megfi gyel-
hetőek 2019. január–májusban a 
Székelyföldön. Hargita és Kovászna 
megyében az év első öt hónapjában 
2152 gyermek jött világra, ami 98 
gyermekkel, 4,8%-kal magasabb, 
mint a 2018. január–májusi érték. A 
növekmény kizárólag Hargita me-

gyére vezethető vissza, ahol 114-gyel 
több gyermek született, mint egy 
évvel korábban. Ezzel szemben 
Kovászna megyében stagnálás, 
enyhe csökkenés tapasztalható 
(837 gyermek az egy évvel ezelőtti 
853-mal szemben). Ugyanebben az 
időszakban a Székelyföldön 2799-
en haltak meg. Ez az érték mintegy 
1,3%-os csökkenést jelent az előző 
év azonos időszakához viszonyítva, 
amikor 2837 fő volt az elhunytak 
száma – közölte az Erdélystat. A 
születésszám jelentős növekedése 
és a halálozások számának csökke-
nése együttesen azt eredményezte, 
hogy a Székelyföldön – szemben a 
teljes Erdéllyel – érezhetően lassult 
a népességfogyás tempója (az ún. 
természetes fogyás, ami a vándor-
lási folyamatokat nem veszi fi gye-

lembe). A természetes fogyás 2019. 
január–májusban mintegy 647 főre 
becsülhető, ami 17,4%-kal ala-
csonyabb, mint a 2018 ugyanezen 
időszakára számolt érték (783 fő). 
További érdekesség, hogy – Erdély 
más megyéivel szemben – a háza-
sodási kedv nemhogy csökkent, de 
nőtt Székelyföldön: az év első öt hó-
napjában 887 pár mondta ki a bol-
dogító igent, ez 2,8%-os növekedést 
jelent az előző év hasonló időszaká-
hoz viszonyítva. 

A Maros és Kolozs megyei adatok 
alapján az Erdélystat azt állapította 
meg, hogy Közép-Erdélyben a termé-
szetes népességfogyás 3,2 százalék-
kal gyorsult, a házasságkötési kedv 
pedig 5,1 százalékkal csökkent.

Az őszi felvételire is maradtak tan-
díjmentes helyek a Sapientia Er-

délyi Magyar Tudományegyetemen: 
Csíkszeredában, Marosvásárhelyen 
és Kolozsváron összesen 165 ingye-
nes és 425 költség-hozzájárulásos 
alapképzéses helyet, a mesteri sza-
kok esetében pedig 26 tandíjmentes 
és 135 tandíjas helyet hirdettek meg. 

Az őszi egyetemi felvételin 165 
ingyenes és 425 költség-hozzájárulá-
sos alapképzéses helyet hirdet meg a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem (EMTE). A mesteri szakok 
esetében 26 tandíjmentes és 135 tan-
díjas hely várja a hallgatókat – szá-
molt be közleményben az egyetem. 
Mint írták, a Csíkszeredai Kar gaz-
dasági informatika szakán a tandíj-
mentes és a költség-hozzájárulásos 
helyek is beteltek, így oda már nem 
lehet jelentkezni, illetve a kommuni-
káció és PR, valamint a szociológia 

szakok esetében is csak tandíjas he-
lyek maradtak.

Fontos tudnivalók

A Marosvásárhelyi Karon a számí-
tástechnika, informatika, valamint 
a fordító és tolmács szakok esetében 
szintén beteltek a tandíjmentes helyek, 
míg a Kolozsvári Kar fotó-fi lm-média 
szakán sem hirdetnek felvételit, mivel 
valamennyi hely betelt. A fennmara-
dó szakok mindegyike tandíjmentes 
helyeket is kínál a szeptember elején 
startoló felvételin. A legtöbb ingyenes 
hely az agrár- és élelmiszeripari gaz-
daság szak és általános közgazdaság 
szak (Csíkszeredai Kar), az agrármér-
nöki szak, valamint infokommuni-
kációs hálózatok és rendszerek szak 
(Marosvásárhelyi Kar) és a nemzetközi 
kapcsolatok és európai tanulmányok 
szak (Kolozsvári Kar) esetében várja 

a jelentkezőket. Felvételi időpontok: 
Csíkszeredában szeptember 4–10. 
között várják a jelentkezőket, Maros-
vásárhelyen szeptember 9–10. között, 
Kolozsváron pedig szeptember 5–12., 
(a jog szakon szeptember 5–11.) között.  
Az őszi felvételi további részleteiről az 

egyetem weboldalán (sapientia.ro/hu/
felveteli) tudhatnak meg többet az ér-
deklődők. (Iszlai Katalin)

A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem 
Marosvásárhelyi Kara

▴   FOTÓ: HAÁZ VINCE

Maradtak még tandíjmentes helyek a Sapientián
Éjszakai fürdőzés
Késő éjjelig tart nyitva ma a 
székelyudvarhelyi Septimia 
strand, ahol változó fényekkel 
és kellemes zenével várják 
a látogatókat. A fürdőzés 
éjfélig tart.

Zárva a posta
Zárva tartanak a postahiva-
talok csütörtökön és pénte-
ken – tájékoztatott a Román 
Posta. Az állami intézmény 
közleményben emlékeztet, 
hogy augusztus 15-e, csütör-
tök (Nagyboldogasszony nap-
ja) hivatalos munkaszüneti 
nap, ugyanakkor a pénteket is 
szabadnapnak nyilvánították. 
Ezeket a napokat augusztus 
31-éig kell bepótolniuk az 
alkalmazottaknak.
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