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Fogy  és öregedik a lakosság
Fokozódott a demográfiai elöregedés tavaly Romániában
• Tovább folytató-
dott tavaly Románia 
demog ráfiai elörege-
dése a 14 év alattiak 
arányának csökkené-
se, illetve a 65 év fölöt-
tiek arányának emel-
kedése következtében. 
A népesség átlagélet-
kora megközelítette a 
42 évet. A tendencia a 
következő években is 
kitart majd az általunk 
megkérdezett szak-
ember szerint. Öröm 
az ürömben, hogy 
Székelyföld legalább 
jobban áll az ország 
más régióihoz képest.

ISZLAI KATALIN

K özzétette a népesség alaku-
lására vonatkozó éves ösz-
szesítését az Országos Sta-

tisztikai Intézet (INS). Mint kiderült, 
január elsején Románia lakossága 
22,089 millió személyt számlált a 
lakhely alapján készült statisztika 
szerint, ami 0,5 százalékos csökke-
nést jelent 2020 januárjához képest. 
Fokozódott továbbá a demográfi ai 
elöregedés, miután enyhén csök-
kent a 0 és 14 év közöttiek aránya, 
és 0,4 százalékponttal növekedett 
a 65 év fölöttiek aránya. Számok-
ban ez azt jelenti, hogy 602 ezerrel 

több időskorú élt az országban az 
év első napján a fi atalokhoz képest. 
Ezáltal az öregedési index, amely 
a 14 éves és annál fi atalabb népes-
ségre jutó idősek arányát mutatja, 
a 2020. január 1-jén jegyzett 115-ről 
118,7-re emelkedett idén. A népes-
ség átlagéletkora 41,9 évre nőtt, ez 
0,2 évvel magasabb a korábbi évben 
jegyzett értéknél. Az idei év elején a 
népesség legnagyobb arányát, pon-
tosabban 8,6 százalékát a 40 és 44 
év közöttiek tették ki, ezt követte az 
50 és 54 év közötti, majd a 45 és 49 
év közötti korosztály.

Székelyföld jobban áll

A statisztikában szereplő adatok 
nem meglepők, várható volt a né-
pesség demográfi ai elöregedésének 
fokozódása, és ez a jelenség a kö-
vetkező években tovább folytatódik 
majd – fogalmazott megkeresésünk-

re Veres Valér szociológus. Mint 
rámutatott, a demográfi a eltér más 
társadalomtudományoktól abból a 
szempontból, hogy könnyebbé teszi 
bizonyos tendenciák előrejelzését. 
Ennek oka, hogy a népesség korösz-
szetételéből kiindulva akár húsz év-
re is előre lehet jelezni például azt, 
hogy a népesség mekkora aránya 
tud majd gyermeket vállalni, hiszen 
ezek a személyek már megszülettek. 
A biológiai okokon túl társadalmi 
viselkedési minták is meghatároz-
zák, hogy milyen életkorban követ-
keznek be a különböző fontosabb 
életesemények, mint például az első 
házasságkötés vagy a gyermekvál-
lalás. Mára mindkettő jelentősen 
kitolódott a 20–30 évvel korábbi 
helyzethez képest, manapság a nők 
esetében 28–29 év az átlagéletkor 
az első házasság és az első gyermek 
vállalása esetében is. Ehhez hozzáte-
vődik, hogy családonként kevesebb 

gyermeket vállalnak, mint régen, ez-
által összességében is jóval kevesebb 
gyerek születik. Mindebből ki lehet 
következtetni, hogy milyen tenden-
ciák következhetnek, és elmondható, 
hogy a születések számának csökke-
nése következtében a népesség elöre-
gedése folytatódni fog. A szakember 
ugyanakkor kedvezőnek nevezte, 
hogy Székelyföldön valamivel jobb a 
helyzet, mivel a térségben magasabb 
a gyermekvállalási kedv, mint az or-
szág többi régiójában.

A bevándorlók kérdése

Veres Valér szociológus hozzátette, 
már most látni lehet, hogy a nagy 
lélekszámú idős korosztály az el-
halálozások következtében foko-
zatosan csökkenni fog, a helyükbe 

lépő új idősek pedig már kevesebben 
lesznek. „Tehát elveszítjük majd a 
népesség egy részét anélkül, hogy 
bármilyen katasztrófa történne. Ha a 
gyermekvállalás a jelenlegi szinten 
marad, és a kivándorlást nem is vesz-
szük fi gyelembe, akkor is jelentős 
népességcsökkenésre lehet számíta-
ni. Ha viszont a kivándorlást is szá-
mításba vesszük, még fokozottabb 
lehet ez a csökkenés, ezt a mutatót 
viszont nem lehet előre kiszámítani. 
Ez a jelenség egyébként mindenhol 
jelen van, de a nyugati országokban 
bevándorlókkal pótolják a hiányt, 
mi viszont hallani sem akarunk er-
ről. Mindez oda vezethet, hogy mi 
jóval nagyobb mértékben fogunk 
fogyni, mint a nyugati országok 
lakossága. Romániánál elöregedet-
tebb országból jelenleg sem sok van, 
mert legtöbben már bevándorlókkal 
pótolták a kieső népességet” – ma-
gyarázta a szociológus.

Társalgó székelyföldiek. 
Az országos átlaghoz képest 
a térségben viszonylag jobbak 
a demográfiai mutatók
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A L B E R T  E S Z T E R

T eljes egészében kiégett az a 
bútoranyagraktár, amelyhez 

kedden este riasztották a gyergyó-
szentmiklósi hivatásos tűzoltókat. 

A lángok megfékezésében a 
gyergyószentmiklósi hiva-
tásosok két autóval vettek 
részt, az oltásban segítet-
tek a maroshévízi hivatá-
sos tűzoltók, akárcsak az 
alfalvi, csomafalvi és új-
falvi önkéntes alakulatok. 

A tűz erősségét bizonyítja, 
hogy összesen 9 tűzoltóautóval 70 
személy szállt szembe a lángokkal, 
és így is 12 óra küzdelem után, csak 

szerda reggelre sikerült teljes egé-
szében elfojtani a lángokat.

Alina-Maria Ciobotariu, az Olt 
Sürgősségi Esetek Felügyelőségé-
nek szóvivője a Székelyhon érdek-
lődésére kifejtette: „A tűz keletke-
zését feltehetően egy rövidzárlatos 
elektromos kábel okozhatta, meg-
hibásodás vagy rossz szigetelés 
eredményeként. Kiégett a 300 négy-
zetméteres, bútorok gyártására 
használatos műhely, nyersanyag-
gal, bútorlapokkal, kellékekkel és 
gyártósorral együtt. Az anyagi kár 
megközelítőleg 200 ezer lejre tehető. 
Személyi sérülés nem történt.” A szó-

vivő elmondta, az oltást nehezítette, 
hogy a helyszínen nem volt tűzcsap, 
amire rá lehetett volna csatlakozni, 
így az önkéntesek tartálykocsijából 
pótolták a vízszükségletet, valamint 

Gyergyószentmiklós legközelebb 
eső tűzcsapjától tudták utántölteni 
a járműveket. Györff y Zsolt, a gyer-
gyószárhegyi önkéntesek tűzoltó-
parancsnoka, aki szintén részt vett 
a tűz oltásában, kihangsúlyozta, 
hogy lemezborítású épületről lévén 
szó nehezen lehetett odaférni az 

égő és oltható felülethez, így a bú-
torlapokat, festéket és gyúlékony 
anyagot tartalmazó épület teljesen 
kiégett és összedőlt. 

Megsemmisült a bútorraktár, gyűjtést szerveznek  
• Csak tegnap délelőtt 10 órára sikerült eloltani a gyergyószentmiklósi bútorraktár-
tüzet, ami kedd este keletkezett. 

Gyűjtést szerveznek

Az Arbor Vállalkozók Szövetsége 
segítségnyújtásra szólítja fel a 
gyergyószentmiklósi közössé-
get. Számlaszámot is nyitottak, 
hogy aki teheti, lehetőségeihez 
mérten segítse a bajba jutott 
gyergyószentmiklósi vállalkozót. 
Adományaikat a külön erre a 
célra létrehozott, román lejes 
bankszámlaszámra juttathatják 
el: RO06 RNCB 0155 0164 5447 
0007 ASOCIATIA INTREPRINZA-
TORILOR ARBOR.
Adószám (CIF/CUI): 17172426. 

Semmi sem maradt belőle

▸  FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA




