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Székelyföld: lassuló népességfogyás
Eltérő demográfi ai trendek jellemzik Erdély különböző vidékeit
• Az összerdélyi fo-
lyamatokkal szemben
figyelemre méltóan
lassult a népességfo-
gyás az előző évhez
viszonyítva Székelyföl-
dön, a nyári hónapok-
ban pedig a születések
száma minimálisan
meg is haladta a halálo-
zásokét.

B Á L I N T  E S Z T E R

M íg Erdélyben változatlan 
tempóban folytatódik a 
népesség fogyása, Szé-

kelyföldön javultak a demográfi ai 
mutatók – derül ki az Erdélystat 
erdélyi statisztikai szolgálat által 
a hét végén nyilvánosságra hozott 
elemzésből.

Mint a most közölt adatsorok-
ból megtudhatjuk, a 2019. janu-
ár–szeptember közötti időszakban 
Erdélyben a születések száma 1 
százalékkal, a halálozásoké pedig 
0,8 százalékkal alacsonyabb volt, 
mint 2018 azonos időszakában. Így 
Erdély népessége az előző évihez 
hasonló mértékben, több mint 12 
ezer fővel csökkent háromnegyed 
év alatt.  A házasodási kedv lénye-
gesen visszaesett 2018-hoz képest, 
2807 párral kevesebb mondta ki a 
boldogító igent.

A két magyar többségű székely 
megyében azonban 2019. január–
szeptemberben az élveszületések 

száma 3,4 százalékkal magasabb, a 
halálozások száma pedig 1,5 száza-
lékkal alacsonyabb volt az egy évvel 
korábbinál. Így – az összerdélyi fo-
lyamatokkal szemben – az előző év-
hez viszonyítva fi gyelemre méltóan 
lassult a népességfogyás a Székely-
földön, a nyári hónapokban pedig a 
születések száma minimálisan meg 
is haladta a halálozásokét. A megyei 
statisztikai hivatalok előzetes ada-

taiból az Erdélystat által készített 
összesítés szerint 49 762 gyermek 
jött világra 2019 első háromnegyed 
évében Erdélyben, ami 498 fővel, 1 
százalékkal alulmúlta az egy évvel 
korábbi, 2018. január–szeptemberi 
születésszámot. Az év január–szep-
temberi időszakában 61 973-an hal-
tak meg, 0,8 százalékkal, számsze-
rűen 502 fővel kevesebben, mint az 
előző év azonos időszakában.

Pozitív trendek Székelyföldön

Mint az Erdélystat ráirányítja a 
figyelmet, az erdélyi átlagnál sok-
kal pozitívabb népesedési trendek 
voltak megfigyelhetők 2019. janu-
ár–szeptemberben a Székelyföl-
dön. Hargita és Kovászna megyé-

ben az év első kilenc hónapjában 
4077 gyermek jött világra, ami 135 
gyermekkel, 3,4 százalékkal ma-
gasabb, mint a 2018. január–szep-
temberi érték. A növekedés lénye-
gében Hargita megyére vezethető 
vissza, ahol 121 gyermekkel több 
született.

Ugyanebben az időszakban a 
Székelyföldön 4753-an haltak meg. 
Ez az érték mintegy 1,5 százalékos 
csökkenést jelent az előző év azonos 
időszakához viszonyítva, amikor 
4823 fő volt az elhunytak száma.

A születésszám jelentős növe-
kedése és a halálozások számának 
csökkenése együttesen azt eredmé-
nyezte, hogy a Székelyföldön érez-
hetően lassult a népességfogyás 
tempója, az úgynevezett természe-
tes fogyás, ami a vándorlási folya-
matokat nem veszi fi gyelembe – de-
rül ki az elemzésből. A természetes 
fogyás 2019 első háromnegyed évé-
ben mintegy 676 főre becsülhető, 
ami 23,3 százalékkal alacsonyabb, 
mint a 2018 ugyanezen időszakára 
számolt érték (881 fő). Figyelemre 
méltó, hogy míg 2018 folyamán nem 
volt olyan hónap, amikor a halálo-
zások száma ne haladta volna meg 
a születésekét, addig 2019 júliusa és 
szeptembere között, ha minimális 
mértékben is, de növekedni kezdett 
Székelyföld lakossága: júliusban 6, 
augusztusban 23, szeptemberben 
7 fővel többen születtek, mint ahá-
nyan elhunytak.

Erdély más régióihoz hasonlóan 
Székelyföldön is csökkent a háza-
sodási kedv, de lényegesen ala-
csonyabb mértékben: az említett 
időszakban 2240 pár mondta ki a 
boldogító igent, ami 1,0 százalékos 
csökkenést jelent az előző év hason-
ló időszakához viszonyítva.

Lesznek lakói. Új óvodát 
avatnak az egyik székelyföldi 
településen magyar 
kormánypénzből

▴ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

O któber óta nem kapott panaszt a 
tej-kifl i programra vonatkozóan 

a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség, noha a termékekkel 
maradéktalanul nem elégedettek 
minden tanintézetben. Mint arról 
még múlt hónapban nyilatkozott la-
punknak az etédi iskola igazgatója, 
már nem látják értelmét bejelenteni 
az illetékes intézményeknél, hogy 
rossz a Hargita megyei iskolák egy 
részébe szállító Kovászna megyei cég 

pékterméke, beletörődtek a problé-
mába. Ennek részben az is az oka, 
hogy úgy tudják, egy közbeszerzési 
útvonalon több panasznak is kell len-
nie ahhoz, hogy eljárást indíthassa-
nak a gyenge minőségű termékeket 
gyártó cég ellen. Ez azonban csak a 
megyei tanács jogkörére vonatkozik, 
a fogyasztóvédelmi hatóság az egye-
dülálló panaszokat is kivizsgálja, sőt 
indokolt esetben bírságol is – hang-
súlyozta a jelenség kapcsán lapunk-
nak Laurențiu Moldovan. A Hargita 
Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelő-
ség vezetője elmondta, a megyei ta-
nácsnak valóban több panaszra van 

szüksége ahhoz, hogy felbonthassa a 
szerződést egy gyártóval, a fogyasz-
tóvédelem viszont egyedülálló pana-
szok alapján is eljárhat az ügyben.

Nem szabad beletörődni

„A fogyasztóvédelemnél mindegy, 
hogy hány panasz van, mi egy pa-
naszt is kivizsgálunk, és megbün-
tetjük, ha szabálytalanságot talá-
lunk. (…) Az, hogy beletörődnek, 
nem helyes felfogás, sőt nem is 
megoldás” – fogalmazott Laurențiu 
Moldovan, hangsúlyozva, hogy a 
tanintézetek igazgatói, pedagó-
gusai is felelnek a termékekért, 
amelyeket a tej-kifli programban 
kiosztanak a gyerekeknek. Ezért a 
fogyasztóvédelmi felügyelőség ve-
zetője nyomatékosan kéri az érintet-
teket, hogy ne osszák ki a gyerekek-
nek a péktermékeket, ha úgy látják, 
hogy nem megfelelő a minőségük. 
„Oda kerülünk, hogy végül őket is 
meg kell büntetnünk” – mondta a 

fogyasztóvédelmi felügyelőség ve-
zetője, megjegyezve, hogy az isko-
laigazgatók felelősségére felhívta a 
megyei főtanfelügyelő figyelmét is 
egy gyűlésen nemrég. 

Hová jelezhetik?

Ha a tanintézetek vezetői vagy pe-
dagógusai problémát vesznek észre 
a termékek minőségével kapcsolat-

ban, értesítsék a fogyasztóvédelmi 
hatóságot, a problémás termékeket 
pedig tartsák vissza – üzente az érin-
tetteknek Laurențiu Moldovan, hoz-
záfűzve, hogy ezt a gyerekek szülei 
is megtehetik. A megyei fogyasztóvé-
delmi felügyelőség a reclamatii.har-
ghita@anpc.ro e-mail-címen, illetve 
a 0266-311702-es telefonszámon fo-
gadja a tej-kifl i programos termékek-
kel kapcsolatos bejelentéseket.

Tej-kifl i program: a tanintézet-vezetők is felelősek a gyerekeknek kiosztott termékek minőségéért
• A fogyasztóvédelmi hatóság a tej-kifli programra
vonatkozó egyedülálló panaszokat is kivizsgálja, a
tanintézet-vezetőknek kötelességük is jelenteni a prob-
lémákat, hiszen felelősek azért, hogy milyen terméke-
ket kapnak a gyerekek a kormánytízórai programban
– hangsúlyozza a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség vezetője.

Jelezni kell, ha rossz. A fogyasztó-
védelem egyedülálló panaszok 
alapján is eljárhat az ügyben.
▾ F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S




