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Ne tűnjünk el a süllyesztőben
Demográfiai és szociális konferenciát tartottak Marosvásárhelyen
• Európa népesség-
csökkenése egyér-
telmű, mint ahogy a 
magyarságé is. Ha 
nem teszünk valamit, 
a magyarság el fog 
tűnni a történelem 
süllyesztőjében – 
hangzott el a XI. De-
mográfiai és Szociális 
Konferencián, ame-
lyet magyarországi 
és helyi szakemberek 
bevonásával rendez-
tek meg Marosvásár-
helyen.
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A 2018-as év elején Kecske-
méten életre hívott rendez-
vényt Erdélyben is azok 

a döntően magyarországi egész-
ségügyi, szociális és egy-
házi, és felsőoktatásban 
közreműködő szakemberek 
szervezték meg, akiknek 
fontos, hogy a magyar aj-
kú társadalom népesség-
csökkenésének folyamatát 

szakmai szempontból ér-
telmezzék és lehetőleg tegyenek 
ellene. A kecskeméti kezdeménye-
zés Baricz Lajos marosszentgyör-
gyi plébános és Sófalvi Szabolcs, 
Marosszentgyörgy polgármestere 
meghívására érkezett Marosvá-
sárhelyre.

2,1%-os szaporulat kívánatos

A magyarországi szervezők el-
mondták, annak érdekében hogy 
egy országban a lakosság száma 
ne csökkenjen, 2,1%-os szaporulat 
kívánatos. Mint arról beszámoltak, 
2011-ben,  amikor Magyarországon 
elkezdtek a népességcsökkenés ellen 
tenni, még 1,25%-os szintről indul-
tak, és ez mára közel 1,5%-os mér-
tékűre növekedett. Bártfai György 
szülész-nőgyógyász professzor, a 
rendezvénysorozat szakmai főszer-
vezője hangsúlyozta, hogy Európa 
népességcsökkenése egyértelmű, 
ez alól pedig a Kárpát-medence sem 
kivétel. „Magyarország és a magyar 
ajkú lakosság is drámai módon csök-
ken a Kárpát-medencében. Ha nem 

teszünk valamit, a magyarság a tör-
ténelem útvesztőjébe süllyed, mint 
ahogy ez megtörtént nagyon sok 
néppel az elmúlt egy-két ezer évben” 
– fogalmazott Bártfai, aki szerint az 
utolsó pillanatban vagyunk, amikor 
még cselekedni lehet.

15 év alatt 65 ezerrel 
kevesebb katolikus

Baricz Lajos marosszentgyörgyi plé-
bános elmondta, a római katolikus 
érsekség évente kimutatást készít 
arról, hogy az adott esztendőben 
hány keresztelő és hány temetés 
volt, és ennek alapján az elmúlt 15 
év alatt 65 ezerrel csökkent a kato-
likusok száma Erdélyben. Marosz-
szentgyörgy amúgy egyike azon 

kevés településnek, amelyben nem 
fogy a lakosság, hanem rohamosan 
növekszik, nem csak azért, mert so-
kan költöznek be a Marosvásárhely 
szomszédságában lévő településre, 
de bizony a községben egyre több 
gyerek is születik, egyre több család 
vállal harmadik, sőt negyedik gye-
reket is. Sófalvi Szabolcs, Marosz-
szentgyörgy polgármestere rámuta-
tott, míg 2008-ban még nyolcezren 
laktak Marosszentgyörgyön, ma 
már közel 11 ezren élnek a települé-
sen, míg 2007-ben még 100 alatt volt 
a születések száma, jó pár esztende-
je már 120–128 gyerek születik éven-
te, és míg 2007-ben 37 házasságkötés 
volt, tavaly már 69. S hogy mik azok 
az apró lépések, amelyek gyerekvál-
lalásra ösztönöznek? Sófalvi szerint 

a lakosság azt kérte, hogy munka-
helyek, kulturális programok legye-
nek számukra, de pár évvel ezelőtt 
egyetlen játszótér és bölcsőde sem 
volt Marosszentgyörgyön, mindket-
tőn sikerült változtatni. 

Egyre később szülnek a nők

Szabó Béla marosvásárhelyi nőgyó-
gyász főorvos a jelenlegi demográfi -
ai irányzatok szülészeti vonatkozá-
sairól beszélt. Rámutatott, amióta 
’89-ben szabaddá tették a terhesség-
megszakítást, Románia népessége 
folyamatosan fogy. Hozzátette, két 
kategóriában nő a születések szá-
ma: a nagyon fi atalok, 14–15 évesek, 
valamint a 35 év fölöttiek körében. 
„Éppen csak ott nem növekszik a 
szám, akiknek esetében ez ideális 
volna, a 20–35 év közöttiek köré-
ben” – jegyezte meg. A professzor 
kifejtette, a nők egyre később veszik 
rá magukat, hogy szüljenek, Buka-
restben például átlagosan 31 évesen 
szülik meg első gyermeküket, orszá-
gos szinten ez 29 év, míg 2000-ben 
még 23,7 év volt az anyák átlagélet-
kora az első szülésnél.

Az egynapos konferencián sok 
más téma is szóba került, szakem-
berek, orvosok, tanárok, egyházi 
és világi vezetők adtak elő a demo-
gráfi ával kapcsolatos témákban. Be-
széltek egyebek mellett az oltáselle-
nességről, a betegségmegelőzésről, a 
családbarát szülésről, a családbarát 
politikáról, de még a média demo-
gráfi ában betöltött szerepéről is. 

Marosszentgyörgyön nem ritka a nagy 
család. Sokan vállalnak harmadik, 

negyedik gyereket is
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F eladatunk van, amit elődeink 
bíztak ránk: ők megépítették 

a templomot, nekünk pedig fela-
datunk, hogy itt legyünk a temp-

lomban” – fogalmazott 
Ősz Sándor egyházmegyei 
főgondnok a vasárnapi 
ünnepélyes istentiszte-
leten, ahol a gyergyói re-
formátusok az istenháza 
120 éves fennállását ünne-

pelték. Az eseményen  Sze-
gedi László lelkész, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület missziós 
előadója hirdetett igét, a tékozló 

fiú példázatára alapozva hangoz-
tatta: a templom az az atyai otthon, 
amelynek ajtaja mindig nyitva áll, 
várja a visszatérésünket akkor is ha 
egy időre elhagyjuk azt. Mátyás Ist-
ván lelkész rámutatott: templom, az 
épület önmagában csak kő, beton, 
és csak akkor lelki hajlék, ha ezt hí-
vek töltik meg élettel. Nagy Zoltán, 
Gyergyószentmiklós polgármestere 
katolikusként is megtiszteltetésnek 
tartotta, hogy szólhatott az ünne-
pen, és hangsúlyozta, most, amikor 
nyugaton templomokat bontanak le 
vagy alakítanak át más célokra és 
egyre távolodnak a keresztény ér-
tékektől, nagy dolog, hogy itt, nem 
a leépülés jellemző, hanem élő kö-
zösség ünnepelhet. 

Történelmi visszatekintés

Az ünnepi istentiszteleten Ősz Sándor 
Előd egyháztörténész tartott előadást 
a gyergyószentmiklósi református 
templom és a protestáns hitű közös-
ség múltjáról, a 16. századtól, amikor 
a protestantizmus első hatásai itt is 
éreztették magukat, és ennek jeleként 
a Szent Miklós templom plébánosa 
családot alapított. A 19. század végén 
jelentkezik igény, hogy hivatalosan is 
létrejöjjön itt egy gyülekezet, és 1899-
ben épül meg a templom a Szatmári 
József ditrói gyógyszerész felajánlásá-
ból kapott gyergyószentmiklósi főtéri 
telken. Ez volt az akkori Csík vármegye 
első református temploma.

Az 1899 októberében Bartók György 
püspök jelenlétében felszentelt lelki 

hajlékot még mintegy 200 hívő vallot-
ta magáénak, jelenleg mintegy ezer a 
gyergyószéki reformátusok létszáma, 
a régi épületet az 1990-es években a 

Bíró Sándor lelkipásztor által vezetett 
közösség többnyire közakadozással, 
az eredeti méretének háromszorosára 
bővítette, elnyerve mai arculatát. 

120 éves Csík vármegye legrégibb református temploma
• 1899-ben épült meg Gyergyószentmiklós református 
temploma, a helyi közösség pedig vasárnap ünnepelte a 
hajlék fennállásának 120. évfordulóját.

120 éve imádságos hely  a gyergyói reformátusok temploma
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