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Tavaly 432 magyar nemzetiségű 
újszülöttet anyakönyveztek Ko-
lozsváron, harminccal keveseb-
bet, mint 2018-ban. A legnépsze-
rűbb nevek az Anna, illetve az 
Áron és a Márk.

 » KRÓNIKA

K evesebb magyar gyermek szüle-
tett Kolozsváron 2019-ben, mint 
egy évvel korábban – derül ki 

a kincses városi polgármesteri hiva-
tal lakosság-nyilvántartási adataiból. 
A többségi lakosság esetében pozi-
tív a népszaporulat. Az Oláh Emese 
RMDSZ-es alpolgármester sajtóirodája 
által szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
adatok szerint tavaly 432 magyar nem-
zetiségű újszülöttet anyakönyveztek 
Kolozsváron, 198 lányt és 234 fi út. Ez 
azt jelenti, hogy 2019-ben harminc ma-
gyar csecsemővel kevesebb született a 
kincses városban, mint 2018-ban, ami-
kor 462 magyar gyermek látta meg a 
napvilágot. (Különben 2017-ben 491, 
2016-ban pedig 396 magyar újszülöttet 
anyakönyveztek a kincses városban). 
Megfi gyelhető, hogy a tavalyi évvel el-
lentétben, tavalyelőtt a magyar gyere-
kek között több volt a lány (241), mint 
a fi ú (221).

A teljes lakosságra vetítve egyéb-
ként 2019-ben növekvő tendenciát 
mutat a születések száma Kolozsvá-
ron: tavaly összesen 6963 gyerek jött 
a világra a megyeszékhelyen, 296-tal 

több, mint egy évvel korábban. Ez 
azt jelenti, hogy a magyar újszülöt-
tek aránya kevesebb mint a fele a 
kolozsvári magyarság részarányá-
nak: a 2019-ben születettek körében 
hat százalék a magyar gyermekek 
aránya, míg a legutóbbi, 2011-es nép-
számlálás szerint a kincses város 325 
ezer lakosa közül csaknem 50 ezer 
vallotta magát magyarnak, ami több 
mint 15 százalékot jelent. Egyébként 
az összlakosság körében a lány újszü-
löttek száma jelentősen meghaladja 
a fi úkét: míg 2018-hoz képest tavaly 
7 fi úval kevesebbet anyakönyveztek 
(összesen 3370-et), a lányok száma 

jóval magasabb lett, mint 2018-ban – 
egészen pontosan 303-mal.

A névadás terén a kolozsvári 
magyar szülők körében 2019-ben 
megőrizték népszerűségüket a ko-
rábbi években is legkedveltebb lány 
keresztnevek. Az Anna (12) mellett 
továbbra is a lista elején szerepel a 
Hanna (10), az Emma (7) és a Nóra 
(6). 2018-ban a legnépszerűbb ne-
vek a magyar gyerekek esetében a 
lányoknál az Emma (16), a Nóra (13), 
az Eszter (13), az Anna (13), a Zsófi a 
(11) és a Hanna (7) voltak. A fi úk ese-
tében átrendeződött a népszerűségi 
rangsor 2018-hoz képest: tavaly az 

A TAVALY VILÁGRA JÖTT ÚJSZÜLÖTTEK ARÁNYA MESSZE ELMARAD A KOLOZSVÁRI MAGYARSÁG RÉSZARÁNYÁTÓL 

Kevesebb magyar baba született Kolozsváron

Új lakók. Tavaly 198 magyar nevű lányt és 234 fi út anyakönyveztek Kolozsváron
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Áron és a Márk (13), a Dávid (12) 
és a Dániel (9) volt a leggyakoribb, 
míg tavalyelőtt a fi únevek körében 
az Ádám (12), az Erik (9), a Dominik 
és az Ákos (8-8) lett dobogós. 2019-
ben a Petra nevet 6, az Ingrid és a 
Zsófi a nevet 5-5 esetben választot-
ták a magyar szülők, ugyanakkor 
9 Erik nevű, valamint 8-8 Krisztián 
és Máté nevű magyar kisfi út anya-
könyveztek tavaly a kincses város-
ban. A román lakosság esetében 
2019-ben is az Andrei és a Maria 
voltak a legnépszerűbb keresztne-
vek, akárcsak tavalyelőtt.

Tavaly kevesebben járultak oltár 
elé a kincses városban. A lakos-
ság-nyilvántartási adatok szerint 
2019-ben összesen 2412 házasságot 
kötöttek a megyeszékhelyen, ez tar-
talmazza a honosított házasságok 
számát (381) is. Ehhez képest tavaly-
előtt 2504 házasságot anyaköny-
veztek Kolozsváron. Magyar nyelvű 
szertartást 80 pár kért. Nőtt viszont 
a válások száma: 2019-ben közigaz-
gatási úton 78 pár vált el, tízzel több, 
mint 2018-ban. 4698 halotti bizo-
nyítványt bocsátottak ki, 261-gyel 
kevesebbet, mint két éve. A 6963 
születéssel összevetve elmondha-
tó, hogy Kolozsváron a természetes 
szaporulat tavaly is pozitív volt. A 
kincses városban összesen 450 pár 
ünnepelte tavaly az aranylakodal-
mát, ugyanakkor négy, a 100. élet-
évét betöltő személyt köszöntöttek 
a polgármesteri hivatal képviselői.

 » A teljes 
lakosságra 
vetítve 2019-ben 
növekvő tenden-
ciát mutat a szü-
letések száma 
Kolozsváron.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Gondatlanságból elkövetett testi 
sértés, magánokirat-hamisítás, ha-

mis magánokirat tudatos felhasználása 
és mérgező anyagokkal való visszaélés 
gyanújával bűnügyi eljárást indított a 
rendőrség az aradi Adam Müller-Gut-
tenbrunn-iskolában történt kárte-
vőirtással kapcsolatban, miután a 
pénteki fertőtlenítést követően hétfőn 
40 gyerek kórházba került – közölte 
tegnapi közleményében az Arad Me-
gyei Rendőr-főkapitányság. A rendőr-
ség megállapította, hogy a kártevőir-
tást egy dévai cég végezte. A bűnügyi 
nyomozócsoport toxikológiai elemzés 
céljából mintákat vett a helyszínen. 
A nyomozást az aradi törvényszék 

ügyésze irányítja – számolt be az Ager-
pres hírügynökség.

Az aradi rendőrséget hétfő este fél 
hét körül értesítették arról, hogy a 
megyei kórház sürgősségi osztályán 
az Adam Müller-Guttenbrunn-gim-
názium több tanulója jelentkezett, 
akik émelygésre és hányingerre pa-
naszkodtak, arcuk és szemük viszke-
tett, ödémák jelentek meg rajtuk. A 
tünetek azt követően mutatkoztak, 
hogy pénteken kártevőirtást tartottak 
az osztályokban. Negyven kisdiák je-
lentkezett orvosi ellátásra, a bukaresti 
egészségügyi minisztérium tegnapi 
tájékoztatása szerint közülük 14 tanu-
lót beutaltak. Az Arad Megyei Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség (ISU) egy 
vegyi-bakteriológiai csoportot küldött 

az iskolába, hogy felmérje a helyze-
tet. Tegnap közölték: a mérőműszerek 
semmit nem mutattak ki az osztály-
termek levegőjében. A szakemberek a 
levegő összetételét vizsgálták, majd a 
padokról és más tárgyakról is mintát 
vettek, ezeket laborban elemzik ki. A 
szóban forgó épületben tegnap szüne-
telt a tanítás.

Victor Costache egészségügyi mi-
niszter felháborodásának adott han-
got az incidens miatt, elrendelve egy 
szakértőkből álló vegyes bizottság 
létrehozását, amelynek feladata ma-
radéktalanul kideríteni a történtek 
okát. „Nem normális, hogy a tragikus 
temesvári események után mindösz-
sze két hónappal megismétlődjék egy 
ilyen eset. Akkor elrendeltem vala-

mennyi, kártevő-, rágcsálóirtásra és 
fertőtlenítésre szakosodott kereske-
delmi társaság ellenőrzését, de a je-
lek szerint Aradon senki sem teljesíti 
a kötelességét” – kifogásolta Victor 
Costache. A miniszter arra utalt, hogy 
novemberben három ember – egy ki-
lencnapos csecsemő, egy hároméves 
gyerek és utóbbi édesanyja – meghalt, 
többtucatnyian pedig a sürgősségire 
kerültek Temesváron egy tömbházi ro-
varirtáskor használt vegyszerek okoz-
ta mérgezés következtében. Kiderült, 
hogy a bánsági nagyvárosban kárte-
vőirtást végző cég a Delicia – Gastoxin 
nevű rovarirtó szert használta, amely 
alumínium-foszfi d-tartalma miatt rend-
kívül mérgező, és használatára nem 
volt hatósági engedélye.

Bűnügyi eljárás indult az aradi iskolai rágcsálóirtás ügyében

 » Negyven kis-
diák jelentkezett 
orvosi ellátás-
ra, a bukaresti 
egészségügyi 
minisztérium 
tegnapi tájékoz-
tatása szerint kö-
zülük 14 tanulót 
beutaltak.




