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Polgármesterjelölteket 
ismertetett az EMSZ

Az Erdélyi Magyar Szövetség 
(EMSZ) színeiben Tatár Imola 

mérkőzik meg Sepsiszentgyörgy 
polgármesteri tisztségéért, míg 
Balázs Attila Kézdivásárhelyen száll 
versenybe az elöljárói székért az 
idei helyhatósági választásokon. 
Tatár Imola, az újrázásra készülő 
Antal Árpád RMDSZ-es polgármester 
kihívója csütörtökön sajtótájékoztatón 
mutatkozott be. Huszonnyolc éves, 
Sepsiszentgyörgyön született, a város-
ban él, környezetmérnöki végzettsége 
van, hamarosan befejezi a vállalatgaz-
dasági szakot is. Elmondta, a kollégái 
biztatására vállalta a megméretkezést: 
úgy érzi, újjal, merésszel kell előruk-
kolni. Élhető, szerethető várost akar; 
a grandiózus tervekkel nem akar 
versenybe szállni, de megfontoltab-
ban bánna a pénzügyi keretekkel 
és lehetőségekkel. Fontosnak tartja 
a tiszta környezetet; az útjavítással 
járó sár és por problémát jelent, ezért 
fi gyelni kell a kivitelezések ütemére. 
Biztonságosabbá tenné a közlekedést 
a gyalogosok, kerékpárosok számára. 
Elismeri, az Erzsébet park gyönyörű, 
de a kialakítása forgalmi dugókat oko-
zott, erre szerinte életképes megoldást 
kell találni. Tatár Imola nem vonja 
kétségbe, amit eddig Antal Árpád 
polgármester megvalósított, nem akar 
szembemenni a tervezett projektekkel, 
de jobban fi gyelne ezek megvalósítá-
sára. „Azokat szeretném megszólítani, 
akiket eddig nem érdekelt a politika, 
el sem mentek szavazni” – mondta 
Tatár Imola. Új arc új lendületet 
képvisel: minden újdonság kihívással 
jár, de ezt vállalja – szögezte le az 
EMSZ jelöltje. Dolgoznak a program-
ján, amely az EMSZ sepsiszentgyörgyi 
programja lesz: a négy évvel ezelőtti 
elképzelésre épül, új elemekkel kiegé-
szítve. A szövetség tanácsosi listája 
még nem végleges – tette hozzá Bálint 
József, az EMNP Kovászna megyei 
elnöke a sajtótájékoztatón.

Kézdivásárhelyen Balázs Attila, az 
Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki 
szervezetének alelnöke, a párt megyei 
önkormányzati képviselője indul a 
helyhatósági választásokon a pol-
gármesteri tisztségért. Az udvarterek 
városában újabb mandátumra jelent-
kezett a jelenlegi polgármester is, az 
RMDSZ színeiben politizáló Bokor 
Tibor. Balázs Attila szerdán Kézdi-
vásárhelyen jelentette be indulását. 
Kiemelte, a sportra, a kultúrára, az 
ifj úságra fekteti a hangsúlyt; a kam-
pányban nem fog személyeskedni, 
a problémákra és azok megoldására 
összpontosít. A programot és a taná-
csosjelöltek listáját a későbbiekben 
mutatják be. (Bíró Blanka)

ENYHÉN NŐTT A SZÜLETÉSSZÁM, CSÖKKENT A HÁZASODÁSI KEDV 2019-BEN ERDÉLYBEN

Lassult a népességfogyás üteme

Zászlóvivők. Székelyföldön az erdélyi átlagnál is jobban lassult a népességfogyás tempója

Mivel a születések száma nőtt, 
a halálozások száma pedig 
csökkent, valamelyest lassult a 
népességfogyás üteme 2019-ben 
Erdélyben. A régiós átlagnál 
pozitívabb népesedési trendek 
voltak megfi gyelhetők tavaly 
Székelyföldön az Erdélystat 
jelentése szerint.
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E rdélyben 1,6, míg a Székelyföl-
dön 2,4 százalékkal növekedett 
2019-ben a születések száma 

az előző év hasonló adataihoz vi-
szonyítva – derül ki az Erdélystat 
csütörtökön közzétett népmozgalmi 
jelentéséből. A születések számának 
növekedése és a halálozások jelentős 
csökkenése együttesen azt eredmé-
nyezte, hogy Székelyföldön érezhe-
tően lassult a népességfogyás üteme.

Az RMDSZ által létrehozott sta-
tisztikai szolgáltatás által a megyei 
statisztikai hivatalok előzetes ada-
taiból készített összesítés szerint 
66 619 gyermek jött világra 2019-
ben Erdélyben, ami 1059 fővel, 1,6 
százalékkal felülmúlta az egy évvel 
korábbi, 2018-as születésszámot. Az 
élve születések száma a július–szep-
temberi időszakban volt magas, a 
legkiemelkedőbb júliusban, amikor 
szám szerint 6630 gyermek született. 
A halálozások száma 83 944 volt, ez 
431 fős, mintegy 0,5 százalékos mér-
séklődést jelent 2018-hoz viszonyít-
va. Mivel a születések száma nőtt, a 
halálozások száma pedig csökkent, 
így valamelyest lassult a népességfo-
gyás üteme is: 2019-ben 17 325 fővel 
többen haltak meg Erdélyben, mint 
ahányan születtek, ez 7,5 százalékos 
mérséklődést jelent az előző évhez 
képest. A házasságkötések számában 
negatív tendencia fi gyelhető meg: 
2019-ben az előzetes adatok szerint 43 
284 házasságot kötöttek Erdélyben, 
1421-gyel kevesebbet, mint 2018-ban. 
Noha a végleges adatok valamennyire 
el szoktak térni az előzetesektől, ezek 
a számok azonban azt valószínűsítik, 
hogy 2019-re véget ért a 2015–18-as 
időszakban megfi gyelhető megnöve-
kedett házasodási kedv.

Pozitív fejlemények 
Székelyföldön
Az erdélyi átlagnál pozitívabb népe-
sedési trendek voltak megfi gyelhe-

tők 2019-ben Székelyföldön – mutat 
rá az Erdélystat. Hargita és Kovászna 
megyében az előzetes adatok szerint 
2019-ben 5314 gyermek jött a világra, 
ami 126 gyermekkel, 2,4 százalékkal 
magasabb, mint a 2018-as év hasonló 
adatai. A többlet lényegében Hargita 
megyére vezethető vissza, ahol 111 
gyermekkel nőtt a születésszám. Az 
év első 11 hónapja még pozitívabb 
trendeket, mintegy 4 százalékos nö-
vekedést vetített előre, azonban a 
decemberi születésszám (386 gyer-
mek a tavalyi 448-cal szemben) igen 
alacsony, és ez visszahúzta az éves 
növekményt.

Ugyanebben az időszakban Szé-
kelyföldön 6322 ember halt meg. Ez 
az érték mintegy 3,0 százalékkal való 
csökkenést jelent az előző év azonos 
időszakához viszonyítva, amikor 
6518 fő volt az elhunytak száma. 
Az adatok értelmezésekor azonban 
érdemes fi gyelembe venni, hogy a 
2018. évi adatok igen kedvezőtlenek 
voltak, így a javulás a halálozások 
számában inkább csak visszatérést 
jelent a korábbi évek trendjéhez ké-
pest. A születésszám az erdélyi át-
lagnál jelentősebb növekedése és a 
halálozások jelentősebb csökkenése 
együttesen azt eredményezte, hogy 
Székelyföldön érezhetően lassult a 
népességfogyás tempója (az ún. ter-
mészetes fogyás, ami a vándorlási 
folyamatokat nem veszi fi gyelembe). 
A természetes fogyás 2019. január–
decemberében mintegy 1008 főre 
becsülhető, ami 24,2 százalékkal ala-
csonyabb, mint a 2018-ban számolt 
érték. Erdély más régióitól eltérően 

Székelyföldön növekedett a házaso-
dási kedv, a 2019-es évben 2729 pár 
mondta ki a boldogító igent, ami 
minimális, 0,8 százalékos növeke-
dés az előző évhez viszonyítva.

Partiumi helyzetkép
A másik jelentős magyarlakta er-
délyi régióban, a Bihar, Szatmár 
és Szilágy megyéből összesített 
Partiumban a 2019-es évben 11 524 
gyermek született, és 14 702 halálo-
zás történt. A 2018-as hasonló ada-
tokhoz viszonyítva 2019-ben az élve 
születések száma 1,9 százalékkal 
nőtt, az elhunytak száma 2,4 szá-
zalékkal csökkent, így a népesség-
fogyás tempója itt is csökkent, bár 
valamivel alacsonyabb mértékben, 
mint Székelyföldön. A házasodási 
kedv a Partiumban jelentősen csök-
kent: 2019-ben 7066 házasságot 
kötöttek, ami 4,7 százalékkal múlta 
alul az előző évi adatot.

Közép-Erdélyben 7,4 százalék-
kal csökkent a népességfogyás
Erdély harmadik jelentősebb ma-
gyar lakosságot tömörítő régiója a 
Kolozs és Maros megyéből álló Kö-
zép-Erdély. Itt 12 513 gyermek szü-
letett, ez 1,9 százalékkal fölülmúlta 
az előző évi adatot. A halálozások 
száma, bár minimális mértékben 
– 0,1 százalékkal –, nőtt, összessé-
gében így a népességfogyás tem-
pójának 7,4 százalékos lassulása 
fi gyelhető meg. A házasságkötések 
száma 7803 volt, ami a házasságkö-
tési kedv 1,9 százalékos visszaesését 
mutatja.

 » Tavaly 17 325 
fővel többen hal-
tak meg Erdély-
ben, mint ahá-
nyan születtek, 
ez 7,5 százalékos 
mérséklődést 
jelent az előző 
évhez képest.
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