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KiértéKeltéK a Hargita megyei előzetes népszámlálást

Főpróbából levont következtetések
ember–Föld–Világegyetem

Székely siker Budapesten

Hargita megyében rendben zaj
lott a május derekán megrende
zett próbanépszámlálás, a lakos
ság együttműködő hozzáállást 
tanúsított a kérdezőbiztosok fe
lé, igaz, egyes kérdésekre sokan 
megtagadták a válaszadást – kö
zölte a megyei statisztikai igaz
gatóság illetékese. Az ország 
összes megyéjében megrende
zett próbanépszámlálások prog
nózisa szerint az ősszel sorra 
kerülő általános adatgyűjtésen 
másfél millióval kevesebb román 
honpolgárt jegyezhetnek majd a 
kérdezőbiztosok, mint kilenc év
vel ezelőtt, amikor a népesség 
utolsó számbavétele zajlott.

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Érkeznek az első adatok a 
május 7–16. között orszá-
gos szinten megtartott pró-

banépszámlálás eredményeiről: a 
prognózis szerint az ősszel sorra ke-

rülő általános népességi összeíráson 
jelentősen kevesebb román állam-
polgárt vehetnek számba, mint az 
utolsó népszámláláson. Míg kilenc 
évvel ezelőtt, 2002-ben 21,6 millió 
állampolgárt jegyeztek, az idei szám 
1,5 millióval lesz kisebb az elemzők 
szerint. Az Országos Statisztikai 
Hivataltól származó közlés alapja 
az lehet, hogy az októberi összesí-
tésnél nem veszik számba azokat, 
akik több mint egy éve külföldön 
tartózkodnak – bár ez a megoldás 
ellenőrizhetőségi aggályokat vet 
fel, magyarázatot ad a becsült sta-
tisztikai népességcsökkenésre.

Hargita megye három tele-
pülésén – Csíkszeredában, Csík-
szentgyörgyön és Tusnádon – rend-
ben zajlott a felmérés a hat kérdező-
biztos által végzett próbafelmérés 
– közölte lapunkkal Abos Maria 
közgazdász, a Hargita Megyei Sta-
tisztikai Igazgatóság helyettes ügy-
vezető igazgatója. Az együttmű-
ködés kategorikus megtagadására 
csupán három esetben volt példa 

– mindegyiknél a megyeszékhe-
lyen utasították vissza a kérdező-
biztosokat. A jelentős terjedelmű 
kérdőív – amely kapcsán egyébként 
felmerült, hogy ősszel nem lesz elég 
az előirányzott tíz nap a népszámlá-
lás lebonyolítására – egyes pontjai-
ra viszont többen nem válaszoltak: 
néhányan az egyedi azonosítószá-
mukat kívánták titokban tartani, 
többen a személyesebb hangvételű 
– például a testi fogyatékkal élők 
segítőire vonatkozó – kérdésekre 
nem válaszoltak. Sokan ódzkod-
tak attól is, hogy közöljék, család-
tagjaik mennyi ideje tartózkodnak 
külföldön, illetve milyen időkö-
zönként küldenek haza pénzössze-
geket. Bár a jelenlegi eredmények 
e tekintetben nem relevánsak, az 
előző népszámlálás egyik mérvadó 
problémája idén ősszel is visszatér-
het: a romák magyar cigányként, 
illetve román cigányként kívánják 
nyilvántartásba vetetni magukat, 
de a kérdőíven ilyen etnikumkate-
gória nem szerepel.

Rangos természettudományi ver
senyen álltak helyt Hargita megyei 
középiskolás tanulók: a tit Kossuth 
Klub Egyesület által Budapesten 
megszervezett, Vi. ember–Föld–
Világegyetem nevű nemzetközi 
vetélkedő első és második díját 
hozták haza.

Hompoth Loránd
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Jól szerepeltek a székelyföldi gye-
rekek az Ember–Föld–Vi lág-
egyetem VI. Kárpát-medencei 

Komplex Természettudományi Csa-
pat versenyen az elmúlt hétvégén 
Bu dapesten. A csíkszeredai középis-
kolák 9-ik osztályaiból verbuvált, Pál 
Kinga földrajz szakos tanár által fel-
készített Orion nevű csapat (Lőrincz 
Barnabás Attila, Kiss Ádám – Már-
ton Áron Gimnázium, matematika–
informatika szak, Demeter Anita – 
Márton Áron Gimnázium, filológia 
szak, Ravasz Alpár – Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium) első 

helyezést ért el a rangos nemzetközi 
természettudományi verseny döntő-
jén. A vetélkedő selejtezőjébe előbb 
31 csapat kerülhetett be, majd ebből 
állt össze a döntő 12-es mezőnye. 

A verseny célja a természettudo-
mányok iránti érdeklődés felkeltése, 
szövegértési, megfigyelő és problé-
mamegoldó képességek fejlesztése, 
természeti jelenségek egységes szem-
léletmódjának kialakítása, természeti 
összefüggések feltárása és megismeré-
se, tehetséggondozás – fogalmazták 
meg kiírásukban a szervezők a TIT 
Kossuth Klub Egyesület részéről. A 
vetélkedő témaköre viszonylag széles 
körű volt, a biológia, csillagászat, fi-
zika, földrajz, kémia, környezetvéde-
lem, ökológia és a témákhoz kapcso-
lódó történelem, tudománytörténet 
ágazataiban indulhattak a csapatok. 
A csíki sikert megduplázza az a tény, 
hogy a gyergyószentmiklósi csapat-
nak, a Salamon Humán Ászainak 
sikerült a második helyen zárni a ver-
senyt, harmadikok a nagykanizsaiak 
(Öveges Klub) lettek.

Próbanépszámlálást végző kérdezőbiztos. Kevesebben vagyunk, mint 9 évvel ezelőtt

Csíki diákok verseny közben. Elismeréssel fokozott érdeklődés

pünkösdre várhatóan elkészül Csíksomlyón az a parkoló, 
amely a kegytemplom melletti területen mintegy 200 személyautó 
befogadására lesz képes. A létesítmény túlnyomó részén a munkások 
már lerakták a kockakő burkolatot, jelenleg a szegélykövek elhelye-
zése folyik. Amint azt P. Péter Arthur, a munkálatokat megrendelő 
Csíksomlyói Ferences Rendház házfőnöke lapunknak elmondta, a 
parkoló a hívek adományából épül, és ugyancsak ők lesznek a haszon-
élvezői is. „Ez így mindenképpen biztonságosabb megoldás, mint az 
út mentén, a pálfalvi út szélén vagy a borvízforrás mellett parkol-
ni” – érvelt a házfőnök. A tervek szerint vasárnap és ünnepnapokon 
ingyenesen lehet majd használni, hétköznapokon fizetős lesz, azon-
ban a rendház azt nem adja ki a City Parking ügykezelésébe, hanem 
külön engedéllyel fogja működtetni, saját alkalmazottal. Az autóbu-
szok továbbra is a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthoná-
val szembeni téren parkolhatnak, P. Arthur szerint viszont azt a részt 
valószínűleg csak zúzott kővel borítják be, a jelenlegi munkálathoz 
hasonlót oda nem terveznek.  fotó: mihály lászló


