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Magyarország népessége és 
a teljes magyar ajkú lakosság 
is drámai módon csökken a 
Kárpát-medencében. Ha nem 
teszünk valamit, a magyarság a 
történelem útvesztőjébe süly-
lyed, mint ahogy ez megtörtént 
nagyon sok néppel az elmúlt 
egy-két ezer évben – fi gyel-
meztettek a XI. Demográfi ai és 
Szociális Konferencián, amelyet 
magyarországi és helyi szakem-
berek bevonásával szerveztek 
meg Marosvásárhelyen.

 » SZÁSZ CS. EMESE

E urópa népességcsökkenése 
egyértelmű, mint ahogy a ma-
gyarságé is. Ha nem teszünk 

valamit, a magyarság el fog tűnni a 
történelem süllyesztőjében – hang-
zott el a XI. Demográfi ai és Szociális 
Konferencián, amelyet magyarorszá-
gi és helyi szakemberek bevonásával 
szerveztek meg Marosvásárhelyen. 
A 2018-as év elején Kecskeméten élet-
re hívott rendezvényt Erdélyben is 
azok a döntően magyarországi egész-
ségügyi, szociális, egyházi és felsőok-
tatásban közreműködő szakemberek 
szervezték meg, akik számára fontos, 
hogy a magyar ajkú társadalom né-
pességcsökkenésének a folyamatát 
szakmai szempontból értelmezzék, 
és lehetőleg tegyenek ellene. A kecs-

keméti kezdeményezés Baricz La-
jos marosszentgyörgyi plébános és 
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy 
polgármestere meghívására érkezett 
Marosvásárhelyre.

Bár közismert, egy országban 
annak érdekében, hogy a lakosság 
száma ne csökkenjen, a szülőképes 
korú női népességre jutó születések 
átlagának el kell érnie a 2,1-es szin-
tet, 2011-ben, amikor Magyarorszá-
gon elkezdtek a népességcsökkenés 
ellen tenni, még 1,25-ös szintről in-
dultak, és mára közel 1,5-ös mér-
tékűre növekedtek. Bártfai György 
szülész-nőgyógyász professzor, a 
rendezvénysorozat szakmai főszer-
vezője hangsúlyozta, hogy Európa 
népességcsökkenése egyértelmű, a 
Kárpát-medence pedig nem kivétel 
ez alól. „Magyarország népessége 
és a teljes magyar ajkú lakosság is 
drámai módon csökken a Kárpát-me-
dencében. Ha nem teszünk valamit, 
a magyarság a történelem útvesztő-
jébe süllyed, mint ahogy ez megtör-
tént nagyon sok néppel az elmúlt 
egy-két ezer évben” – kongatta meg 
a vészharangot Bártfai, aki szerint az 
utolsó pillanatban vagyunk, amikor 
cselekedni lehet.

15 év alatt 65 ezerrel kevesebben
Baricz Lajos marosszentgyörgyi plé-
bános eközben arra irányította rá a 
fi gyelmet, hogy a római katolikus ér-
sekség statisztikái szerint az elmúlt 
15 év alatt 65 ezerrel csökkent a ka-
tolikusok száma Erdélyben. Marosz-
szentgyörgy amúgy egyike azon ke-

vés településeknek, amelyben nem 
fogy a lakosság, hanem rohamosan 
növekszik, és nemcsak azért, mert 
sokan költöznek ki a Marosvásár-
hely szomszédságában lévő telepü-
lésre, hanem a községben egyre több 
gyerek is születik, egyre több család 
vállalja be a harmadik, sőt negye-
dik gyereket is. „Kis léptékben, de 
Marosszentgyörgyön már érezzük 
annak gyümölcseit, hogy növekvő a 
tendencia. Ez annak is köszönhető, 
hogy apró lepésekkel olyan dolgokat 
tudtunk tenni, ami után jó pár csa-
lád szívesebben fogott gyermekvál-
lalásba” – mondta Sófalvi Szabolcs 
polgármester. A konferencián is 
bemutatott előadásában például rá-
mutatott, hogy 2008-ban még nyolc-
ezren laktak Marosszentgyörgyön, 
míg ma már lassan 11 ezren laknak a 
településen, 2007-ben még 100 alatt 
volt a születések száma évente, míg 
jó pár éve már 120-128 gyerek szüle-
tik, 2007-ben 37 házasságot kötöttek 
Marosszentgyörgyön, tavaly pedig 
69-et – sorolta az adatokat a pol-
gármester. S hogy mik ezek az apró 
lépések, amelyek gyerekvállalásra 
ösztönöznek? Sófalvi szerint a lakos-
ság azt kérte, hogy munkahelyek, 
kulturális programok legyenek szá-
mukra, de pár évvel ezelőtt egyetlen 
játszótér és bölcsőde sem volt Ma-
rosszentgyörgyön, mindkettőn sike-
rült változtatni. A település vezetője 
elmondta, többek közt azért hívták 
meg a magyarországi rendezvényt 
Marosvásárhelyre, mert látják, hogy 
Magyarország önmagában foglalko-
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Hogy ne tűnjünk el a történelem süllyesztőjében

Spontán munkabeszüntetés. A Salrom döntésére várnak a sóbányák dolgozói
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zik a népesedés kérdésével, sőt a 
politikájuknak gyümölcse is van, 
így lehet a példájukból ihletet me-
ríteni.

Egyre később szülnek a nők
Szabó Béla marosvásárhelyi nőgyó-
gyász főorvos eközben előadásában 
arról értekezett, hogy amióta ’89-
ben szabaddá tették a terhesség-
megszakítást, Románia népessége 
folyamatosan fogy. A professzor 
kiemelte, két kategóriában nő a 
születések száma, a nagyon fi ata-
lok, 14-15 évesek, valamint a 35 év 
fölöttiek körében. „Éppen csak ott 
nem növekszik a szám, akik eseté-
ben ez ideális volna, a 20-35 év kö-
zöttiek körében” – mondta Szabó 
Béla többek közt. Rámutatott, hogy 
a nők egyre később veszik rá magu-
kat, hogy szüljenek, Bukarestben 
például átlagosan 31 évesen szülik 
meg a nők első gyermeküket, orszá-
gos szinten ez 29 év, míg 2000-ben 
még 23,7 év volt az első szüléseknél 
az anyák átlagéletkora.

Az egynapos konferencián amúgy 
még számos téma szóba került, 
egyebek mellett az oltásellenesség, 
a betegségmegelőzés, a családbarát 
szülés, a családbarát politika, de 
még a média szerepe is a demográfi -
ában. Mák Kornél, a magyarországi 
Bács-Kiskun megyei önkormány-
zat alelnöke, a rendezvénysorozat 
társadalmi főszervezője szerint egy 
nép, ha meg akar maradni, soka-
sodnia kell, ugyanakkor őriznie kul-
túráját és hitét.
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 » SZÉCHELY ISTVÁN

Szombaton ugyan újraindult az 
idegenforgalmi tevékenység a pa-

 rajdi sóbányában, az ország több 
bányáját is érintő, október végén ki-
robbant, munkabeszüntetéssel járó 
spontán bányászsztrájk még nem ért 
véget. A székelyföldi vájárok péntek 
este döntötték el, hogy szombattól 
ismét látogathatóvá válik a bánya, de 
sókitermelést továbbra sem végeznek. 
A bányászok – mint ismeretes – üdü-
lési jegyeket követelnek, ez ügyben 
összeült péntek délután az Országos 
Sóipari Társaság (Salrom) vezetőta-
nácsa. Aznap este ugyan úgy hírlett, 
hogy a sztrájkolók követelésének a 
teljesítése mellett döntött a Salrom 
vezetősége, de erről semmilyen hi-
vatalos tájékoztatást nem adtak ki, a 
bányászok szakszervezetét sem érte-
sítették a döntésről, ezért a sztrájkoló 
vájárok nem álltak le a tiltakozással. 

Kelemen József, a parajdi bányászok 
szakszervezeti vezetője szerint politi-
kai játszmák áldozatai a bányászok, 
és semmibe veszik őket, hiszen a pén-
teki vezetőtanácsi döntésről még két 
nappal később, vasárnap sem lehetett 
tudni semmi biztosat. Attól tart, hogy 
ma a bányászok ismét felfüggesztik a 
sóbánya idegenforgalmi tevékenysé-
gét, ha továbbra sem közli ki a Salrom 
a pénteki vezetőtanácsi döntés ered-
ményét – nyilatkozta lapcsaládunk-

nak Kelemen József. Hozzáfűzte, tiszta 
szívéből sajnálja a turistákat, ő maga 
is nehezen fogadná el a helyzetet, 
ha látogatóként elköltött volna „egy 
csomó pénzt a szállásra, utazásra és 
egyéb költségekre”, és mégsem tud-
na lemenni a bányába. Éppen ezért 
nem állították le a bányaturizmust a 
sztrájk elején, hiszen vakáció volt, de 
a bányászok is családos emberek, akik 
csak a jogos jussukat követelik, a Sal-
rom azonban arra sem méltatja őket, 
hogy döntéséről tájékoztassa őket – 
mondta Kelemen, aki szerint a bányát 
majdnem fele-fele arányban tulajdon-
ló gazdasági minisztérium, illetve a 
Proprietatea Alap számára a profi ton 
kívül semmi sem fontos. „Oda kerül-
tünk, hogy ekkora profi t mellett 1800 
lejért ekkora cirkuszt kell csinálni” – 
állította szembe a Salrom nyereségét 
az üdülési jegy éves költségével egy 
alkalmazott esetében. 

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a bányászsztrájk október 28-án 
Désaknán kezdődött, az ottani sóbá-
nya dolgozói üdülési jegyeket köve-
telve függesztették fel a munkát, majd 
követték őket az aknavásári és a Slănic 
Prahova-i, illetve a parajdi vájárok, a 
négy bányában összesen mintegy ezer 
vájár függesztette fel a munkát. 

A parajdi sóbányában komoly be-
vételkiesést jelent az idegenforgalmi 
tevékenység leállítása, hiszen éves 
átlagban naponta közel kétezer tu-

rista vált jegyet vagy bérletet a bá-
nyába, de nyáron, illetve az iskolai 
szünidőkben nem ritka a 4000, 4500 
napi látogató sem. A parajdi sóbánya 
dolgozói legutóbb tavaly februárban 
léptek spontán sztrájkba, akkor 20 
százalékos béremelést, valamint a 
sóbánya vezetőségének lemondását 
követelték, továbbá azt is nehezmé-
nyezték, hogy a 2017-es minimál-
bér-emelés miatt egyenlőtlenné vált 
a bérezés a vállalatnál.

Mindeközben egyébként a Zsil-völ-
gyi bányák dolgozói is sztrájkolnak: 
a Zsilymacesdparoseny és Hobica-
urikány szénbányáinak a vájárai azt 
követelik, hogy hosszabbítsák meg 
a 36-os kormányrendelet hatályát, 
amely kiegészítő jövedelmet és két-
éves szolgálati idő jegyzését garantál-
ta azoknak, akik ez idő alatt elérik a 
nyugdíjkorhatárt, a többieknek pedig 
alkalmazást a vajdahunyadi energeti-
kai központnál (CEH).

Megnyílt, de újra bezárhat a parajdi sóbánya – A vájárok ma döntenek

 » Kelemen 
József, a paraj-
di bányászok 
szakszervezeti 
vezetője szerint 
politikai játsz-
mák áldozatai a 
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