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Kevesebb házasságkötést, illet-
ve válást jegyeztek az erdélyi 
megyékben a koronavírus-jár-
vány jellemezte hónapokban a 
tavalyi év hasonló időszakához 
képest. Kevesebb gyermek is 
született októberben a központi 
régió hat megyéjében, mint egy 
évvel korábban, az elhalálozá-
sok száma viszont nőtt.

 » KRÓNIKA

A Románia központi régiójába 
tartozó megyék közül Maros 
megyében jegyezték a legtöbb 

válást októberben, Hargita megyé-
ben pedig a legkevesebbet – derül 
ki a Fehér megyei regionális Statisz-
tikai igazgatóság (DRS) által tegnap 
közzétett adatokból. Októberben 
összesen 312 válást jegyeztek a köz-
ponti régióban, 59-cel többet, mint 
egy hónappal korábban, és 73-mal 

kevesebbet, mint a 2019-es év tizedik 
hónapjában. A legtöbb házasság-
bontást – 97-et – Maros megyében 
regisztrálták, Fehér megyében 67, 
Brassó megyében 56, Szeben megyé-
ben 44, Kovászna megyében 31, míg 
Hargita megyében 17 házasság szűnt 
meg. A házasságkötések száma 1048-
ra volt tehető októberben a központi 
régióban, ami szeptemberhez képest 
370-nel, tavaly októberhez mérten 
199-cel kevesebb. A legtöbb, 286 há-
zasság Brassó megyében köttetett, 
majd Maros (222), Szeben (214), Fe-
hér (156), Hargita (103) és Kovászna 
(67) megye következik.

A statisztikai adatok alapján 2020 
októberében 1967 gyermek született a 
központi régióhoz tartozó megyékben. 
Ez a szám 254-gyel kisebb az előző hó-
naphoz, és 53-mal alacsonyabb 2019 
októberéhez viszonyítva. A születések 
számát tekintve Brassó megye a lista-
vezető, ahol 513 gyermek látta meg a 
napvilágot októberben, Maros megyé-
ben 470, Szeben megyében 353, Fehér 

megyében 238, Hargita megyében 230, 
Kovászna megyében pedig 163 gyer-
mek születését jegyezték.

Eközben növekedett az elhalá-
lozások száma, ami régiós szinten 
3199 volt októberben; 722-vel többen 
hunytak el, mint szeptemberben és 
898-cal többen, mint a tavalyi tizedik 
hónapban. A legtöbb elhalálozást – 
756-ot – Maros megyében jegyezték, 
ezt Brassó (730), Fehér (513), Szeben 
(508), Hargita (445) és Kovászna (247) 
megye követi a sorban. A természetes 
szaporulat negatív volt regionális szin-
ten (-1232) és az egyes megyék szintjén 
egyaránt: Maros megyében -286, Fehér 
megyében -275, Brassó megyében -217, 
Hargita megyében -215, Szeben me-
gyében -155, Kovászna megyében -84. 
Októberben 18, egy év alatti gyermek 
halt meg a központi régió megyéiben. 
Ezeknek az elhalálozásoknak a szá-
ma megegyezik az előző hónapban 
jegyzettel, és hattal nagyobb a tavaly 
októberben regisztráltnál – derül ki a 
statisztikákból.

KEVESEBB HÁZASSÁGKÖTÉS, SZÜLETÉS, TÖBB ELHALÁLOZÁS AZ ERDÉLYI MEGYÉKBEN

Járvány „sújtotta” népesedés
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Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk januártól azoknak az autósoknak, akik a kincses város központjában parkolnak

Vírusos politika ’20

Koronavírus ide vagy oda, a politikai élet idehaza 
és a nemzetközi térben is épp olyan mozgalmas 
volt, mintha járványmentes békeidőket élnénk.

Nálunk két választástól volt hangos a köz-
élet. A romániai helyhatósági megmérettetés 
több meglepetést is hozott, de magyar szem-
pontból mindent vitt a marosvásárhelyi siker. 
Soós Zoltán személyében ismét magyar pol-
gármestere van a Bolyaiak városának, s ez a 
győzelem nemcsak a változás esélyét hozta 
vissza, húszéves gátakat szakított át. Egy olyan 
lemondó, fanyalgó, cinikus, néha üldözési má-
niás vélekedésnek adott méretes pofont ez az 
eredmény, amely egyre nagyobb teret nyert a 
magyarok körében, és azokat is béklyóba kö-
tötte, akikben maradt még némi optimizmus. 
Frontváros, előre leosztott lapok, román tit-
kosszolgálati akadályok – csak néhány „érv” 
egy magyar polgármesterjelölt esélytelensége 
mellett. Ehhez képest mit láttunk? Egy korrekt, 
alapvetően csendes kampány után utcahosz-
szal nyerő magyar az egymással is küzdő ro-
mán jelöltek előtt. És a választások másnapján 
nem vonult be fehér lovon Orbán Viktor Ma-
rosvásárhely főterére, s csapatokba verődött 
románok sem dúlták fel dühödten az általuk 
„elvesztett” városházát. Bársonyos szeptem-
ber tromfolt rá a harminc évvel ezelőtti fekete 
márciusra.

Vírusos évünk utolsó hónapjában a válasz-
tópolgárok piros lapot mutattak fel az utóbbi 
évtizedben egyre mélyebbre züllő romániai 
politikai elitnek. Nem lehet másként értelmez-
ni a negatív rekordot döntő részvételi arányt, 
a tüntető távolmaradást. Közben azért ered-
mények is születtek: egy olyan koalíció ke-
rült hatalomra, amelynek két tagja joggal élte 
meg csalódásként a vártnál jóval alacsonyabb 
támogatottságot. A harmadik játékos ezzel 
szemben fülig érő szájjal vette tudomásul a 
választási végkifejletet annak ellenére, hogy 
százezer szavazót vesztett négy év alatt. Az 
RMDSZ pozíciója soha nem volt még ilyen erős 
a bukaresti kormányban. Io napot chivanok, 
PNL, USR – mondhatná most Klaus Iohannis, 
de nem teszi. Gyalázatos áprilisi performansza 
után az államfő ezúttal inkább gratulált a há-
rom magyar miniszternek és az RMDSZ-es mi-
niszterelnök-helyettesnek, utóbbiak pedig kö-
szönték szépen a biztatást. Ennyit a politikai 
nyilatkozatok komolyságáról.

Sok elemzővel ellentétben, én nem a hírszer-
zési laboratóriumok munkáját látom a Romá-
nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megjelené-
sében. S azok közé sem tartozom, akik elitista 
minősítgetések kíséretében küldenék karan-
ténba ezt a formációt, s befogott orral fi ntorog-
nak annak képviselői láttán. Az AUR meglepő 
sikere éppúgy társadalmi látlelet, mint a sza-
vazási kedv eltűnése. „Aranyosék” csak ráérez-
tek a lehetőségre, hangosan kimondták mind-
azt, ami a Facebook-kommentekben tombolók, 
a kocsmaasztal körül méltatlankodók körében 
már egy jó ideje „téma” volt. Az AUR erősödése 
is a hitelét vesztett romániai politikum sara.

A koronavírus körüli őrület miatt sokszor saj-
gó fejünket a köldöknézésből felemelve Ameri-
kát láttuk az idén. Azt, ami maradt belőle. Egy 
polgárháború küszöbén táncoló nagyhatalmat, 
ahol a kisvárosi amerikainak életfelfogásban 
annyi köze nincs a New York-i honfi társához, 
mint a bajorországi sörfőzőnek a szomáliai 
szomjazóhoz. Ahol szavazók milliói meg van-
nak győződve arról, hogy elcsalták az elnökvá-
lasztást. Az Egyesült Államokat nem a járvány, 
hanem politikai elitje vezette a szakadék szé-
lére. Innen kellene visszarántania a kantárt a 
szenilissé vált szovjet pártfőtitkárokra emlé-
keztető új elnöknek. Jó kis show lesz.

De ez már a jövő év zenéje. A 2021-es eszten-
dőé, amikor állítólag kilépünk a koronavírus 
ördögi köreiből. Úgy legyen!
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Megemelte a parkolási díjakat 
ez évi utolsó ülésén Kolozsvár 

önkormányzata, az új díjszabások 
2021. január 1-jétől érvényesek. A 
képviselő-testület a belvárosi köz-
lekedés csökkentését kívánja elérni 
döntésével, így a belváros peremén 
és a városnegyedekben nem nő szá-
mottevően a parkolási díj, illetve a 
természetes személyeknek sem kell 
jelentősen többet fi zetniük a par-
kolási bérletre. A belvárosban kizá-
rólag az ott lakók válthatnak ilyen 
bérletet, amely havonta 26 lejbe 
kerül. Viszont borsos árat kell fi zet-
nie annak, aki két óránál hosszabb 
ideig szeretne a belváros 1-es számú 
övezetében, a Főtéren és a környező 
utcákban parkolni. Miközben idén 
az 1-es övezetben fél óra parkolásért 

3,5 lejt kellett fi zetni, jövőre ez az ösz-
szeg több mint 14 százalékkal, 4 lejre 
emelkedik. Aki 2 óránál hosszabb 
ideig szeretne itt parkolni, annak 
mélyen a zsebébe kell nyúlnia: míg 
idén 2 óra itt-tartózkodás 14 lejbe ke-
rült, jövőre már 16 lejt kell kifi zetni. 
Ha a Főtéren és a Széchenyi téren 
működő, sorompóval ellátott parko-
lókban a parkolás meghaladja a 60 
percet, akkor 12 lejt kell fi zetni, 2 óra 
16 lejbe kerül, ezentúl a kifi zetendő 
összeg félóránként 8 lejjel nő. Így 
ha valaki 24 órán keresztül kíván a 
belvárosban parkolni, annak 368 lejt 
kell kifi zetnie. A városközpontban, a 
2-es számú övezetben a havi parko-
lóbérlet kis mértékben nő, a magán-
személyeknek az idei 100 lej helyett 
104 lejt, cégeknek 140 lej helyett 146 
lejt kell fi zetniük. A parkolási óradíj 
1-2 lejjel növekszik: 1 óra 3 lejbe, 2 óra 

6 lejbe, illetve 4 óra 12 lejbe kerül. A 
parkolásért parkolóautomatáknál, 
SMS-ben, bankkártyával, bérletvál-
tás révén és feltöltőkártyával lehet 
fi zetni a kincses városban, kivételt 
a sorompós parkolók képeznek, itt a 
parkolási díj csak a területükön levő 
automatáknál kifi zethető. A város-
negyedekben lévő parkolóházakban 
az éves bérlet 115 lej lesz a természe-
tes személyeknek, cégautók eseté-
ben már 872 lejt kell kifi zetni.

A kolozsvári tanácsosok arról is 
döntöttek, hogy ezentúl nemcsak az 
elhanyagolt épülethomlokzatok, ha-
nem a gondozatlan telkek esetében 
is többletadóval kell számolniuk a 
tulajdonosoknak. Az önkormányzat 
a telkeket, udvarokat is ellenőrzi, és 
azok esetében, amelyek elhanyagolt, 
gazos, szennyezett állapotban talál, 
200-500 százalékos többletadót ró ki.

Felsrófolt parkolási díjak Kolozsváron




