
2019.  NOVEMBER 29.  – DECEMBER 1. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP6 A K T U Á L I S #statisztika  #lakosság  #csalás
Ha

rg
ita

 
m

eg
ye

Udvarhelyszék

Megállíthatatlan  a népességfogyás
A szülők harmada élettársi kapcsolatban vállal gyereket
• Továbbra is meg-
állíthatatlanul fogy 
a lakosság Hargita 
megyében, valamivel 
többen élnek vidéken, 
mint városon, és a 
falvakban, községek-
ben gyakrabban és 
fiatalabb korban szülik 
meg első gyermeküket 
a nők. A szülők harma-
da élettársi kapcso-
latban vállal gyereket, 
családi állapotukat 
tekintve az újdonsült 
szülőknek csak a két-
harmada házas.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A demográfi ai adatok alapján 
valamivel jobb vidéken élni, 
mint városi környezetben 

Hargita megyében. Elkészült a Har-
gita Megyei Statisztikai Hivatal je-
lentése az idei esztendő első félévé-
re vonatkozóan, és az adatok szerint 

többen élnek, korábban há-
zasodnak és vállalnak gye-
reket, többen is születnek, 
viszont kevesebben halnak 
meg vidéken – legalábbis 
a községek egy részében –, 
mint városon.

A lakhely szerinti adatok 
alapján 330 753 volt a megye 

állandó lakosainak száma idén 
év közepén, ez mintegy félezerrel 
kevesebb mint év elején, és a né-
pesség legszámottevőbb csoportját 
(56,79%) a 25–64 éves korosztály 

teszi ki. A lakosság nagyobb része 
(56,12%) vidéken él, de a megye 
kilenc városának népessége csak 
40 ezerrel kevesebb, mint a fenn-
maradó 58 közigazgatási egység, 
vagyis a községek összlakossága. A 
településeken élők számát tekintve 
a legnagyobb és legkisebb közsé-
gek is Udvarhelyszéken vannak: a 
legnagyobb Parajd, hatezret megha-
ladó lakosságszámmal, a legkisebb 
pedig az 1364 lelket számláló Homo-
ródalmás. A városok közt a legné-
pesebb Csíkszereda, majd Székely-
udvarhely és Gyergyószentmiklós 
következik a sorban. 

A statisztikai intézet negatív 
népesedési folyamatokat – 440-es 
természetes csökkenést – igazolt az 
esztendő első felében is, ami első-
sorban a halálozási arány növeke-

désével magyarázható. Az említett 
időszakban 1984-en haltak meg a 
megyében, de csak 1544 gyerek szü-
letett. Ezer lakosra átlagban 4,7 szü-
letés jutott, de ennek megoszlását 
tekintve lényegesen jobb az arány 
vidéken (5,3), mint városon (3,9).

Vidéken hamarabb vállalnak 
gyereket

Nem meglepő módon legnagyobb 
számban a 25–29 (29,9%), illetve a 
30–34 (28,9%) éves korosztályba 
tartozó nők szültek gyereket. Átlag-
ban 26,3 éves korban adnak életet 
első gyereküknek a Hargita megyei 
anyák, de – a statisztikai hivatal 
adatai szerint – vidéken két évvel ko-
rábban (25,5 éves korban), mint váro-
son (27,5 éves korban). Az újdonsült 

szülőknek csak mintegy kétharmada 
házas, az újszülöttek közel harmada 
(30,9%) élettársi kapcsolatban álló 
párok gyerekeként jön világra – ez 
vidéken gyakoribb, mint városon. Az 
ezer lakosra jutó születések számát 
tekintve a városok közül Székelyke-
resztúron a legmagasabb az arány 
(5,1), a kisvárost Székelyudvarhely 
(4,1), Gyergyószentmiklós (4,0) és 
Csíkszereda (3,9) követi a sorban. E 
tekintetben az élen álló vidéki telepü-
lések messze lekörözik a városokat: 
Tusnád községben 8,7 volt az első fél-
évben az ezer lakosra jutó születések 
száma, Csíkpálfalva községben 8,4, 
Galambfalva községben pedig 7,9. A 

legrosszabb arányt Borszéken (0,4) 
és Bélbor községben (1,6) mérte a sta-
tisztikai hivatal.

Halálozási arány

A halálozási arány tekintetében is 
jobban áll a községek egy része a 
városoknál. Összességében 6 halál-
eset jutott ezer lakosra megyeszerte 
az év első felében, a városok között 
Csíkszereda és Borszék áll legjobban 
e tekintetben, 4,1-es mutatóval, a vi-
déki települések közül viszont Újszé-
kely, ahol mindössze 2,8 elhalálozás 
jutott ezer lakosra. Arányaiban a 
legtöbb elhalálozást városi környe-
zetben Gyergyószentmiklóson (6,1) 
számolták, vidéken pedig Székely-
derzs községben (12,4). A statisztiká-
ból kitűnik, hogy miközben Tusnád 
község a születések számában vezet, 
Tusnádfürdő az elhalálozások ará-
nyát (5,5) tekintve jelenik meg az 
élmezőnyben a városok között, rá-
adásul ott a legnagyobb a különbség 
az ezer lakosra jutó születések és el-
halálozások száma között (1,8 – 5,5).

Házasságkötések, válások

A házasságok többsége 25–29, il-
letve 30–34 éves korban köttetik 
Hargita megyében, előbbi korcso-
portban a nők vannak többségben, 
utóbbiban a férfi ak, tehát a nők át-
lagban fi atalabb, a férfi ak néhány 
évvel idősebb korban házasodnak 
meg. A 20 éves koruk előtt meghá-
zasodók aránya a férfi ak körében 0,1, 
a nők esetében 3 százalék. 60 éves 
kor fölött viszont a férfi ak körében 
gyakoribb (1,5%) a házasságkötés, 
az ugyanezen korosztályú nők kö-
rében csak 0,4 százalék az arány. A 
statisztika szerint a válások legna-
gyobb számban 20 évnél hosszabb 
(29,1%), illetve 5–9 éves együttélés 
után (22,0%) következnek be. A há-
zaspárok 55 százalékának kiskorú 
gyereke volt a válás idején.

A kilenc hargitai városban csak 
40 ezerrel élnek kevesebben, 
mint a megye 58 községében 
összesen
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Csalásra hívja fel a fi gyelmet a 
székelyudvarhelyi helyi rendőr-

ség: a napokban több székelyudvar-
helyi háznál járt olyan személy, aki 
kéményseprőnek adta ki magát. Az-
zal győzte meg a lakókat, hogy Szé-
kelyudvarhely Polgármesteri Hiva-
tala kötelezi a munkálat elvégzését.

A hónap elejétől több magánla-
kásnál is házalt a csaló, aki arra hi-
vatkozott, hogy a városvezetés meg-
bízásából végez kéménytisztítást. A 
munkát látszólag el is végezte, sőt 
hitelességét erősítette az is, hogy 
a kifi zetés után a munkálatokról 
nyugtát állított ki. A dokumentumról 
kiderült, hogy hamis. Eddig három 
feljelentés történt az ügyben, azon-
ban sejthetően többen is áldozatául 
estek a csalónak, tudtuk meg a helyi 

rendőrség diszpécserszolgálatától. 
„Az egyik feljelentőtől 100, a másik-
tól 150 lejt vett el az illető. Gyanússá 
vált, mivel gyorsan végzett, csak el-
maszatolta a munkát, és utána na-
gyon agresszíven követelte a pénzét. 
Az egyik lakó végül az illető modora 
kapcsán akart panaszt tenni a pol-
gármesteri hivatalnál, így derült 
fény a csalásra” – magyarázta László 
Szabolcs, a helyi rendőrség vezetője.

Figyelmeztet a helyi rendőrség

Az intézmény vezetősége ezért tartja 
fontosnak felhívni a lakosság fi gyel-
mét: a polgármesteri hivatal kizáró-
lag közterületek karbantartásával 
foglalkozik és foglalkozhat, így nem 
bízhat meg vállalatokat vagy szemé-

lyeket magánházak kéményeinek 
tisztításával, de semmilyen más, 
magánterületen történő munkálattal 
sem. A kéményseprés elvégeztetésé-
re a városvezetés nem kötelezheti a 
lakókat, ezt mindenkinek saját biz-
tonsága érdekében kellene 
megtennie. „Csatornatisz-
tításra, kéménytisztításra 
vagy egyéb munkálatok 
elvégzésére hivatkozó cé-
geket, illetve személyeket 
ne engedjenek be ottho-
nukba, és ha ilyen esettel 
találkoznak, hívják azonnal 
intézményünk diszpécserszolgála-
tát a 0266-210210-es telefonszámon. 
A cél az lenne, hogy megelőzzük az 
ilyen eseteket” – hangsúlyozta Lász-
ló Szabolcs. (Kovács Eszter)

Kéményseprőnek adta ki magát




