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Népszámlálás 2011
– hogyan zajlik a népszámlálás?

Még alig egy hónap van 
hátra, és megkezdődik a 
népszámlálás. A szám-

lálóbiztosok egy 80-100 lakásból 
álló körzetet kapnak, ez azt jelen-
ti, hogy nagyjából 250-300 sze-
mélyt kell összeírjanak. Országos 
szinten több mint 100 000 kérde-
zőbiztos fog dolgozni.

A számlálóbiztosok már októ-
ber 19-én bejárják a körzetüket, és 
plakátokat, szórólapokat helyez-
nek el, így értesítve a lakosokat, 
hogy mikor fogják felkeresni őket. 
Az összeírók személyi igazolvány-
nyal és kitűzővel igazolják magu-
kat. Amennyiben október 24-ig 
semmilyen formában nem jelent-
kezik a számlálóbiztos, azonnal 
jelezni kell a polgármesteri hivatal-
ban, az RMDSZ zöld számán vagy 
az RMDSZ területi felelőseinél.

Egy család lekérdezése általában 
30-40 percig tart, népesebb család 
esetében akár egy óra is lehet. A 
válaszadóknak nincs előzetes ten-

nivalójuk, viszont nem árt olyan 
adatokat előkészíteni, amelyekre 
rá fognak kérdezni. Tudnunk kell 
a személyi számot, illetve iskoláink, 
foglalkozásunk, munkahelyünk meg-
nevezését románul.

Összeíráskor nem kell az összes 
családtagnak jelen lennie, egy sze-
mély is – nem feltétlenül a családfő 
– bediktálhatja a háztartásban élők 
adatait. Ne hagyjuk ki azokat sem, 
akik más városban tanulnak, vagy 
más országban dolgoznak. Az itt-
hon élőket és az ideiglenesen távol 
(más településen vagy külföldön) 
tartózkodókat mindenképpen a P 
(persoane, személyek) piros színű 
űrlapra regisztráljuk. Olyan ada-
tokról kell majd számot adni, mint 
az illető személy születési ideje, 
családi helyzete, előző lakhelye, 
állampolgársága, etnikuma, anya-
nyelve, vallása, iskolai végzettsége, 
foglalkozása, munkahelye. Fontos 
tudni, hogy az állandó lakosságról 
szóló statisztikákba azok fognak 

beleszámítani, akik a P űrlapon 
szerepelnek.

Ugyanígy fontos űrlap a G 
(gospodărie, háztartás), időrend-
ben ez kerül először kitöltésre, 
ebben rögzítik a háztartáshoz tar-
tozó személyek listáját, illetve a 
közöttük levő rokoni vagy egyéb 
kapcsolatokat.

Ezenkívül még minden házban 
kitöltésre kerül az LC (locuinţă, 
lakás) űrlap, amelyen a lakóhely tí-
pusára, tulajdonformájára, a szobák 
számára és felületére, felszereltségére, 
fűtési módjára, hőszigetelési megol-
dásokra, a lakás építőanyagára, építé-
sének idejére kérdeznek rá.

A www.nepszamlalas.ro hon-
lapon a válaszadók és a kérdező-
biztosok is gyakorlati kisokost ta-
lálnak, és hétköznap 10 és 18 óra 
között a 0800–802009-es ingyenes 
zöld számot is hívhatják az érdek-
lődők. Kérdezzen, adja tovább az 
információkat barátainak, rokona-
inak! Mert minden magyar számít!

Pályázati felhívás
A Kazun Egyesület a Kászonaltízi Község Önkormány-

zatának támogatásával Szociális ösztöndíjpályázatot hirdet a 
2011–2012-es tanév első félévére egyetemi hallgatók szociális 
támogatására.

Pályázatot nyújthatnak be az anyagi nehézséggel küszködő 
egyetemi hallgatók akiknek lakóhelye a Kászoni-medencében 
(Ká szonaltíz, Kászonfeltíz, Kászonimpér, Kászonjakabfalva és Ká-
szonújfalu) van, és eleget tesznek a következő feltételeknek:

– egyetemi hallgatók, akik valamely romániai állami vagy 
magán felsőoktatási intézményben folytatják egyetemi tanulmá-
nyaikat;

– a családban az egy főre eső jövedelem nagyon alacsony.
Az egy főre eső alacsony családi jövedelem mellett az ösz-

töndíj elnyerését befolyásolják a következő tényezők: az eltar-
tásban lévő családtag súlyos betegségben szenved, az egyete-
mista kollégiumban, albérletben lakik vagy ingázik, árva vagy 
félárva, a tanulmányi eredmények, a család eltartásában lévő 
testvérek száma.

A KAZUN EGYESÜLET a 2011–2012-es iskolai év I. félé-
vében 5 kászoni egyetemi hallgató egyszeri támogatását biztosítja, 
egyenként 600 lej értékben.

 A nyertes egyetemi hallgatóknak egyetemi vagy közösségi 
pluszfeladatot kell vállalnia az adott félévben és 2012. március 23-
ig rövid (1-2 oldal) beszámolót kell eljuttatnia a Kazun Egyesület 
székhelyére, a támogatás felhasználásáról és a vállalt egyetemi vagy 
közösségi pluszfeladatokról.

A pályázathoz szükséges a Pályázati adatlap és a mellékletében 
felsorolt iratok.

Az adatlap letölthető a Kazun Egyesület honlapjáról: www.
kazun.ro, kérhető e-mailben a kazun@kazun.ro címen, illetve igé-
nyelhető személyesen vagy telefonon az Egyesület irodájában, cím: 
537235 Kászonaltíz 235. szám, telefon: 0724–024301.

A pályázatok leadásának határideje:
2011. október 31., 17.00 óra.

FIGYELEM!!
A Kazun Egyesület a határidő után érkezett pályázatokat 

nem veszi figyelembe.

Pályázati felhívás
A Kazun Egyesület a Bethlen Gábor Alap támogatásával 

Szociális ösztöndíjpályázatot hirdet a 2011–2012-es tanév első 
félévére középiskolás diákok szociális támogatására.

Pályázatot nyújthatnak be az anyagi nehézséggel küszködő szülők (tör-
vényes képviselők), akiknek lakóhelye a Kászoni-medencében (Kászonaltíz, 
Kászonfeltíz, Kászonimpér, Kászonjakabfalva és Kászonújfalu) van, és gyer-
mekei eleget tesznek a következő feltételeknek:

– középiskolás tanulók, akik magyar nyelven folytatják tanulmányaikat;
– IX–XIII. osztályos középiskolás tanulók, akik nem évismétlők, kivételt 

jelent, ha valaki betegség miatt ismételt évet, és ezt igazolni is tudja;
– középiskolás diákok (IX–XIII. osztályos), akiknek magaviseleti je-

gye a 2010–2011-es tanévben 10-es volt.
Középiskolai képzésnek számít minden olyan képzési forma, amely érett-

ségi vizsgával zárul. A IX. osztályos tanulók esetében igazolni kell a képes-
ségvizsgán elért eredményt, a felsőbb osztályokban tanulók esetében pedig 
a tavalyi (2010–2011) tanévben elért tanulmányi átlagot. Minden tanuló 
esetében igazolni kell a 10-es magaviseleti jegyet, valamint azt, hogy milyen 
oktatási nyelven folytatja tanulmányait. 

Az egy főre eső alacsony családi jövedelem mellett az ösztöndíj elnye-
rését befolyásolják a következő tényezők: az eltartásban lévő családtag sú-
lyos betegségben szenved, a tanuló kollégiumban, albérletben lakik vagy 
ingázik, a tanuló árva vagy félárva, a tanulmányi eredmények, a család 
eltartásában lévő testvérek száma.

A KAZUN EGYESÜLET a 2011–2012-es iskolai év I. félévében 15 
kászoni középiskolás tanuló egyszeri támogatását biztosítja, egyenként 
400 lej értékben.

 A nyertes középiskolásoknak iskolai vagy közösségi pluszfeladatot 
kell vállalnia az adott félévben és 2012. március 23-ig rövid (1-2 oldal) 
beszámolót kell eljuttatnia a Kazun Egyesület székhelyére, a támogatás 
felhasználásáról és a vállalt iskolai vagy közösségi pluszfeladatokról.

A pályázathoz szükséges a Pályázati adatlap és a mellékletében felso-
rolt iratok.

Az adatlap letölthető a Kazun Egyesület honlapjáról: www.kazun.ro, 
kérhető e-mailben a kazun@kazun.ro címen, illetve igényelhető szemé-
lyesen vagy telefonon az Egyesület irodájában, cím: 537235 Kászonaltíz 
235. szám, telefon: 0724–024301.

A pályázatok leadásának határideje: 2011. október 31., 17.00 óra.
FIGYELEM!! A Kazun Egyesület a határidő után érkezett pályáza-

tokat nem veszi figyelembe.

hirdetések HánY MaGYar éL a VajdasáGban?

Népesség-összeírás Szerbiában

A 2002-es népszámláláskor Vaj-
daság lakosságának 15 száza-
léka magyar volt. Az optimista 
becslések szerint még mindig 
10 százalék feletti a magyarság 
számaránya a kétmilliós tarto-
mányban, de vannak, akik úgy 
vélik, megeshet, hogy számará-
nyuk 10 százalék alá esik – írta 
az újvidéki Magyar Szó napilap 
tegnapi száma a Szerbiában meg-
kezdődött összeírás kapcsán.

Mti

A Mennyien maradtunk? cí-
mű cikk szerzője meg ál  lapítja: 
„Az, hogy nép számláláskor 

egy-egy család kinyilvánítja-e nem-
zetiségi hovatartozását, vagy sem, 

egyéni döntés kérdése. Azt is mond-
hatnám, hogy magánügy. De az, 
hogy hányan vagyunk, hogy egyik 
vagy másik kisebbség számaránya 
mekkora, az igenis közügy. Mert a 
számarányunkra hivatkozva lehet 
nekünk több színházunk, és mint 
a legszámottevőbb kisebbség, lehe-
tünk jogosultak egy napilap vagy 
magyar közszolgálati rádió- és té-
véműsorok életben tartásának a 
követelésére.” A szerző hivatkozik 
Badis Róbert szociológusra, aki 
szerint csupán a természetes fogyás 
következtében évente 3000 fővel 
csökken a magyarok száma a Vajda-
ságban. Ez egy jókora falunak felel 
meg. Más kutatók azt állítják, hogy 
naponta 11 magyarral van kevesebb 

– ez éves szinten valamivel több 
mint négyezer fő.

„Ha az elmúlt tíz évre vetítjük ki 
ezeket az adatokat, akkor becslések 
szerint 30-40 ezerrel csökkent a ma-
gyarok száma a Vajdaságban” – ol-
vasható az újvidéki Magyar Szóban. 
A 2002-ben megtartott legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint a ma-
gyarok a Vajdaság össznépességé-
nek közel 15 százalékát képezték, 
és a tartományban valamivel több 
mint 290 ezren vallották magukat 
magyarnak. Szerbiában szombaton 
kezdődött meg a lakosság, a háztar-
tások és a lakások összeírása, amely 
október 15-én fejeződik be. Az első 
előzetes eredményeket november 
15-én teszik közzé.

Az optimista becslések szerint még mindig 10 százalék feletti a magyarság számaránya Vajdaságban


