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• A székelyföldi városok egy része egyelőre tervek szintjén teljesít jól, ami a fiata-
lok itthon tartását, illetve a már külföldön élők hazacsalogatását illeti. Sepsiszent-
györgyöt gyakran említik pozitív példaként a témával kapcsolatban, összeállításunk 
alapján pedig nem véletlenül: a kovásznai megyeszékhelyen évekkel ezelőtt nekilát-
tak különböző stratégiák és projektek kivitelezésének a kivándorlás visszafordítása 
érdekében. A többi székelyföldi városban is hasonló projektekben gondolkozik a vá-
rosvezetés: a téma kapcsán a megfelelő infrastruktúra – telek és ingatlan – biztosítá-
sát, a bölcsődei, az óvodai és az iskolahálózat kiépítését, a versenyképes gazdasági 
közeg kialakítását, valamint egy inspiráló környezet megteremtését tekintik prio-
ritásnak. A fiatalok hazacsalogatása szinte minden kampányrendezvényen kiemelt 
témának számít, kérdés, hogy az elmélet milyen formában ültethető gyakorlatba.

SIMON VIRÁG

A jelenkori romániai migráció 
történetében a legfőbb for-
dulópontot 2007 jelentette, 

amikor az ország csatlakozott az 
Európai Unióhoz, ezáltal jelentősen 
leegyszerűsödött a külföldi munka-
vállalás. Nehéz pontosan felmérni, 
azóta hányan döntöttek úgy, hogy 
külföldön próbálnak szerencsét, a 
kivándorlók számáról csak becs-
léseik vannak a szakembereknek. 
Hiszen aki a határokon kívül vállal 
munkát, jellemzően semmilyen for-
mában nem „jelentkezik ki” Romá-
niából.

Felfelé ívelő tendencia

Molnár-Sántha Ágnes marosvásár-
helyi szociológus rámutatott: annak 
ellenére, hogy pontos számok nem 
nagyon vannak, az biztos, hogy az 
elmúlt években is magas maradt a 
kivándorló fi atalok aránya. A szak-
embertől azt is megtudtuk, hogy 
az erdélyi magyarság nincs sajátos 
helyzetben az ország más területei, 
sőt a kelet-európai térség más or-
szágaihoz képest, azaz az általános 
trendek ugyanúgy jellemzők ebben 
a közösségben is. „A tömeges kiván-
dorlás hatásai az ország gazdasági 
és demográfi ai mutatóin is nyomot 
hagynak. Egyrészt híján vagyunk 
a képzett fi atal munkaerőnek, más-
részt a külföldön munkát vállalók 
javarészt családalapítás előtt áll-
nak, és gyermekeik – ha lesznek – 
nem itthon nőnek fel. Ez járul hozzá 
a legjelentősebb mértékben a helyi 
népesség számának csökkenéséhez 
és elöregedéséhez, tehát minden 
tekintetben kedvezőtlen jelenség” – 
magyarázta.

A szociológus szerint a kiván-
dorló fi atalok társadalmi összetéte-
le vegyes. Korábban inkább fi zikai 
munkára várta a munkavállalókat a 
nyugat-európai piac, ez ugyanakkor 

országonként változik. A legkedvel-
tebb célország, Nagy-Britannia ma 
inkább közepes és magas végzett-
ségű munkaerőt vár, és a Brexit elle-
nére nem látszik úgy, hogy csökkent 
volna az ország vonzereje.

Kedvező hatása lesz 
a válságnak?

Molnár-Sántha Ágnes rámutatott: 
a fi atalok csaknem háromnegyede 
rövid, esetleg középtávra tervezi a 
külföldi munkavállalást. A valóság-
ban viszont jellemzően az történik, 
hogy egyre csak halogatják a hazaté-
rést, hiszen a kivándorlás elsődleges 
célja a pénzgyűjtés, ez pedig nem 
valósul meg egyik napról a másikra. 
Vannak példák a visszatelepedésre 
is, de ezek egyértelműen alulmarad-
nak számbelileg. 

A tendenciát ugyanakkor nagy 
valószínűséggel befolyásolni fogja 
a világjárvány okozta gazdasági vál-
ság. Egyelőre úgy tűnik, a nyugati 
társadalmak rászorulnak a kelet-eu-
rópai munkaerőre, de mivel a mun-
kanélküliség a gazdaságilag fejlett 
országokban növekedésnek indult, 
és a helyi munkaerő is állást keres, 
elképzelhető, hogy a krízis több fi -

atalt ösztönöz hazatelepedésre. „A 
fi atalok jellemzően az életkezdés-
hez szükséges tőkét szeretnék meg-
keresni külföldön. Így egy kedvező 
feltételek mellett rendelkezésükre 
bocsátott telek vagy az építkezési 
támogatások valós igényekre adhat-
nak választ” – magyarázta a szak-
ember azzal kapcsolatban, hogy 
milyen lépéseket tehetnének a helyi 
önkormányzatok.

Példamutatás Háromszéken

Sepsiszentgyörgy önkormányzata 
az elmúlt tíz évben nagy hangsúlyt 
fektetett arra, hogy a település egy 
élhetőbb, fi atalos város legyen, ahol 

érdemes letelepedni és családot 
alapítani. Számos kezdeményezés, 
program, ösztöndíj, stratégia szü-
letett, amely mind a fi atalok itthon 
maradását, illetve a külföldön élők 
hazacsábítását célozza. Antal Árpád 
polgármestertől megtudtuk, a 2009-
ben kezdeményezett „Gyere haza!” 
által egy olyan programot dolgoztak 
ki elsősorban fi atal értelmiségiek 
számára, amely hazatelepedés-
re ösztönzi őket, illetve támogatja 
azokat, akik itthon élnek és házat 
szeretnének építeni, de nem rendel-
keznek saját telekkel. Számukra a 
város Sugásfürdő felé vezető kijá-
rata mentén biztosítottak 30 darab, 
egyenként 300 négyzetméteres tel-
ket és háztervet.

Szintén vonzó lehet a fi atalok 
számára, hogy Sepsiszentgyörgy 
pezsgő sportélettel rendelkezik. „Ta-
lán nem is kell bemutatni a Sepsi 
OSK első ligás futballcsapatát és a 
többszörös országos bajnok Sepsi 
SIC női kosárlabdacsapatát a város-
nak, melyeknek utánpótláscsapa-
tai is vannak, ennek köszönhetően 
egy új generáció nő fel úgy, hogy 
közben a legjobbaktól tanulhat” – 
fogalmazott Antal Árpád. Az önkor-
mányzat nemcsak sportpályázatai 
révén támogatja a város sportegye-
sületeit, hanem az országban olyan 

egyedinek számító infrastrukturá-
lis beruházásokkal is, mint a Sepsi 
Aréna vagy az iskolai sportpályák 
felújítása, de a sepsiszentgyörgyi 
jégkorong életében is új fejezet kez-
dődött a sátorfedeles műjégpálya át-
adásával. „A sportot nem lehet elég 
korán elkezdeni, ezért a Bevezetés a 
sportba program keretében minden 
sepsiszentgyörgyi 0–4. osztályos 
kisdiák úszni és korcsolyázni tanul, 
sőt a labdajátékokat is megszerette-
tik velük, mindezt az önkormányzat 
fi nanszírozásával” – idézte fel az 
elöljáró.

Oktatás és szabadidő

A városvezető szerint Sepsiszent-
györgy nemcsak azért fi atalos, mert 
két egyetemi központja is van, ha-
nem mert különböző programok-
kal igyekszik bevonni a fi atalokat a 
város életének alakításába. Ilyen a 
Com’ON Sepsiszentgyörgy ifj úsági 
részvételi program és a középisko-
lásoknak szóló, kreatív probléma-
megoldást szorgalmazó Innovatory. 
A megyeszékhelyen bevezették to-
vábbá a különböző kedvezmények-
re feljogosító Sepsi Card kártyát is, 
amelyet a sepsiszentgyörgyi lakhely-
lyel rendelkezők és azok a diákok 
válthatnak ki, akik a város valamely 
iskolájában tanulnak. 

A gyermekvállalási kedv ösztön-
zése érdekében az önkormányzat 
elindította a Nagycsaládos progra-
mot is, és eddig több mint 900 ilyen 
kártyát állítottak ki. A kártya révén 
a három vagy több gyermeket nevelő 
családok ingyenes parkolóhelyeket 
kapnak, valamint szabadidős léte-
sítményekben és kulturális intézmé-
nyekben különböző kedvezmények-
ben részesülnek. Az önkormányzat 
ugyancsak a családokra gondolt 
elsősorban, amikor Sugásfürdőn 
síközpontot, mászófalat, tenisz- és 
minigolfpályát, kezelőközpontot és 
kalandparkot, a városban pedig él-
ménycsúszdákkal ellátott, ötmeden-
cés strandot és uszodát létesített.

Nem dőlnek hátra

Az önkormányzat a fi atalok vélemé-
nyére is kíváncsi, ezért januárban 
egy ifj úsági konzultáció keretében 
mérte fel, hogy milyen véleménnyel 
vannak Sepsiszentgyörgyről és a vá-
rosvezetésről. Jelenleg pedig igény-
felmérést végeznek a lakók körében a 
kulturális stratégia kidolgozásához. 
A polgármesteri hivatal saját intéz-
ményében is szívesen látja a tanulni 
vágyó fi atalokat. A tavaly meghirde-
tett gyakornoki programján 34 fi atal 
vett részt, akik többnyire két-három 
hetet töltöttek el a sepsiszentgyörgyi 
polgármesteri hivatal szakosztálya-
inál és alárendelt intézményeinél. 
A programot idén augusztusban és 
szeptemberben megismétlik.

A sikeres projektek ellenére az ön-
kormányzat ezután sem tétlenkedik. 
A városvezetőtől megtudtuk, hogy a 

Mire vár, akit hazavárnak?
Kezdeményezések, amelyekkel hazacsalogatnák az elvándorolt fi atalokat

Az elvándorlás negatív hatása kétszeres: 
a helyi közösségek nemcsak munkaképes 
fiatalokkal lesznek kevesebbek, hanem azokkal 
a gyerekekkel is, akiket ők már máshol nevelnek
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„ Meggyőződésem, hogy 
akkor érzik a fi atalok, 
hogy érdemes itt lakni, 
ha van közösségi érzés. 
(…) Olyan várost szeret-
nénk, ahol jó érzés lakni.




