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Népszámlálási előrejelzések

Udvarhelyen egyre kevesebb a magyar

hírfolyam

> Megérkezett az első mobilház 
Tor dátfalvára. Megérkezett az első, sok
gyerekes családnak szánt mobilház Tor
dátfalvára. A Siménfalva községhez tarto
zó faluba Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsa elnökének közbenjárására ösz
szesen négy mobilházat szállítanak négy 
nagycsalád számára Bákó megyéből, a 
Hargita és a Bákó megyei prefektusi hi
vatal, illetve a Sürgősségi Esetek Felügye
lőségének (ISU) segítségével; a szállítás 

költségeit a polgármesteri hivatal állja. A 
fémvázas, műanyag falú, hőszigetelt szer
kezetek egyből rácsatlakoztathatók az 
elektromos hálózatra, konnektorokkal, 
kapcsolószekrénnyel, neontesttel vannak 
felszerelve. Hosszuk 6 méter, szélességük 
2,4 méter, magasságuk 2,5 méter. A rá
szoruló családok régi, omladozó házban 
élnek, és nincs pénzük a felújítására. Péter 
Zoltán polgármester szerint a napokban 
megérkezik a másik három mobilház is, 
így az említett családok helyzete jóval a tél 
beállta előtt megoldódik. 

> Gólyák ideje. Ma este kezdetét veszi a 
középiskolás gólyabálok szezonja. Az idényt 
az Eötvös József Szakközépiskola kilence
dikes diákjai nyitják, akik egy képzeletbeli 
tévécsatorna adásaival szórakoztatják a ven
dégeket. A sorban következik a Benedek Elek 
Pedagógiai Líceum gólyabálja, nem sok időt 
hagyva a diákseregnek, ugyanis ők pénteken 
avatják a kezdőket. Katonásan következik 
egy hét múlva a Tamási Áron Gimnázium 
gólyabálja, majd őket követi október 27én 
evolúciós előadásával a Bányai János Műszaki 
Szakközépiskola. A Baczkamadarasi Kis Ger

gely Református Kollégium idősebb diákjai 
október 28ra Asterixet és Obelixet hívták 
a gólyák segítségére. Novemberre is marad a 
gólyáknak izgulnivaló, ugyanis mindenszen
tek napja után tartja beavatóját a Kós Károly 
Szakközépiskola és a Marin Preda Elméleti 
Líceum is. A Dr. Palló Imre Művészeti Szak
középiskola tizedikes diákjai november 11én 
igyekeznek maradandó emlékkel megajándé
kozni a gólyákat a városi mozi termében. Vé
gül a gólyabálok mintegy megkoronázásaként 
november 18án az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
megszervezi a városi gólyabált.

Bár a népszámlálás csak egy 
hét múlva kezdődik, összesí-
tett adatai pedig alig két év 
múlva lesznek publikusak, a 
székelyudvarhely demográfiai 
változásaira vonatkozó tenden-
ciákat máris előre lehet jelezni. 
A legkirívóbb, hogy csökkenni 
fog a magyarok számaránya, 
illetve az is szinte tény, hogy a 
város fokozatosan elöregedik, 
alig van aktív lakossága, állít-
ják a szociológusok. 

Máthé László Ferenc
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Egy hét múlva kezdődik 
a népszámlálás, előzetes 
eredmények pedig tavasszal 

várhatók, a végleges összesítésre, 
vagyis minden részletre kiterjedő 
adatokra pedig akár két évet is 
várnunk kell. DobaiPataky Virág 
szociológus, a városi népszámláló
bizottság szakmai felelőse mégis 
azt mondja, Udvarhely esetében 
már előre borítékolható, megelő
legezhető néhány mutató alakulá
sa. Arra például senki sem közöl
ne előrejelzést, hogy az előzetes 
adatokhoz képest csökkent vagy 
nőtt a lakosság száma, ám néhány 
tendencia mégis körvonalazható.  

„Valószínűleg sokkal többen 
vannak távol a várostól, mint 
azt gondolnánk, ám az összla
kosság számának alakulásán túl 
számunkra sokkal fontosabb a 
minőség, hisz az, ami számít” – 
érvelt DobaiPataky Virág, majd 
részletezte is. „Azt tudjuk, hogy 
a városban változni fog a magya
rok aránya. Ezt mindenki tapasz
talja, aki az utcán végigmegy. Azt 
is tudjuk, hogy magasabb lesz az 
átlagéletkor, hisz fokozatosan 
elöregedik a város. Ugyanakkor 
előbb vagy utóbb alacsonyabb 
lesz az iskolai végzettség is, hisz 
például idén nem mindenki tu
dott leérettségizni – ez és egyéb 
események pedig mind jelen lesz
nek a népszámlálásban.” A szoci
ológus szerint arra is fény derül 
majd, hogy a településen többen 
laknak jobb körülmények kö
zött, mint korábban, hiszen a 
legutóbbi, 2002es népszámlá
lás óta a városban számos helyen 
csatornázási, ivóvízvezetési és 

egyéb infrastrukturális beruhá
zásokat végeztek.

„mintha háború dúlt volna”
Az idei népszámlálás várható 

adataira vonatkozó előrejelzé
sekben a korábbi számlálás ada
tai is segíthetnek. „2002ben a 
szakma nagy meglepetésére egy 
olyan korfája alakult ki Szé kely
udvarhelynek, melyre minden
ki rácsodálkozott” – folytatta 
DobaiPataky Virág, majd magya
rázta is: a korfa a település nem és 
kor szerinti rajza, a 2002es raj
zunkból pedig az derült ki, hogy 
Udvarhelyen hiányzik az aktív 
lakosság. „1992ben úgy nézett 
ki a város korfája, mintha háború 
dúlt volna, az aktív korú férfiak 
hiányoztak. 2002re pedig már 
hiányoztak az aktív korú nők is, 
tehát egy olyan korfája volt a tele
pülésnek, melynek mintha a felső 
és alsó része összepréselte volna a 
középső részt.” A szociológus sze
rint ugyanakkor mindebből az is 
kiolvasható, hogy Udvarhelyen túl 
sok az eltartott személy, a nyugdí
jas, a gyerek, hiányzik tehát az ak
tív lakosság, mely demográfiai és 

gazdasági szempontból is nagyon 
fontos. Gyenge vigasz számunkra, 
hogy ez országos jelenség, majd
nem minden település hasonló 
problémákkal küzd. „Feltételez
hetően ez az aktív lakosság most 
is hiányozni fog a városból, mind
ez pedig hosszú távon komoly 
problémát fog okozni” – közölte 
a szociológus, aki rövid távú meg
oldásként azt javasolta: tanuljunk 
Görögország példájából. „A cél a 
népszámlálás alatt az, hogy reális 
demográfiai képet kapjunk a te
lepülésről. Görögország válságát 
az okozta, hogy hamis adatokat 
közöltek Brüsszelnek, így onnan 
nem tudtak kellő pillanatban fel
lépni, hogy megakadályozzanak 
minden olyan tényezőt, mely 
válságba sodorta az országot. Ne
künk most azt kell tennünk, hogy 
valós adatokat szolgáltassunk, 
hogy majd azok alapján lehessen 
egy olyan társadalompolitikát ki
alakítani az elkövetkező években, 
mely  hosszabb távon eredmény
hez vezethet.” Dobai szerint a ka
pott adatok lesznek azok, amelyek 
tíz éven keresztül meghatározzák 
majd a város fejlődését, életét, 

minőségét. „Ezek alapján tud a 
város pályázni, költségvetési pén
zeket is ezek alapján kap, illetve 
ha közigazgatási reform lesz, ezek 
alapján sorolják be újra a várost. 
Ugyanakkor településpolitikai 
szempontból is használni lehet 
a kapott számokat. Ezért fontos, 
hogy a valós adatokat hozzuk, 
sem többet, sem kevesebbet, hisz 
mindkettőnek vannak hátulütői.” 

AkAdémiA kőrispAtAkoN

Bevonni a köz-
életbe a vidéki 
értelmiséget

Az ökogazdálkodás és az agrár-
politika volt a témája a kőrispa-
takon megrendezett székelyföl-
di Akadémiának.

HN-információ

Szőcs László, Etéd község pol
gármestere üdvözlendőnek 
tartotta a rendezvénysorozatot, 

hiszen – mint mondta – Kőrispatak 
értelmisége hasznos információk 
birtokába jut, véleményt nyilvánít
hat, közösen találhatnak megoldáso
kat a problémákra, beleszólhatnak a 
politikai döntéshozatalba. A megyei 
tanács ezzel a rendezvénysorozatával 
azt tűzte ki célul, hogy a vidéken élő 
értelmiséget minél jobban bevonja 
a közéletbe, szerepvállalásra ösz
tönözze. Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke köszön
tőjében az összefogás, a közös dön
tések, illetve a szakmai felkészültség 
szükségességét hangsúlyozta, hiszen 
„így együtt alakíthatjuk a jövőké
pünket”. Máthé Emma, a megyei 
agrárkamara vezetője a Székelyföldi 
Biotermelők Egyesülete nevében is 
köszöntötte a megjelenteket, és az 
ökogazdálkodás, valamint a Hargi
ta megyei termelők lehetőségeiről 
tartott előadást. „Elkezdődött a ter
mészettudatos, egészségesebb élet
módra való »visszarendeződés«, 
melynek egyik leglényegesebb eleme 
mind a növényi, mind pedig az állati 
eredetű élelmiszeralapanyagok öko
lógiai körülmények között történő 
megtermelése” – mondta Máthé. 
Márton István, Hargita Megye Ta
nácsa Vidékfejlesztési Közhasznú 
Társaságának igazgatója előadásában 
kifejtette, Erdélyben a vidék fejlődé
se elakadt a trianoni döntés után. 
Akkortól más agrárpolitika érvé
nyesült, és napjainkban nagyon ke
vés olyan fiatal gazdálkodó van, aki 
ebben látná a jövőt. Horváth Alpár, 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Gyergyói Tagozatának tanára a szé
kelyföldi turizmusról beszélt. Bemu
tatta a megyei turisztikai stratégiát, 
melynek víziója szerint Hargita és 
Kovászna megye Románia egyik 
legjelentősebb idegenforgalmi cél
pontja lesz sajátos ökoturizmusra és 
aktív turizmusra alapozva, amelyet a 
gyógyászati, kulturális és falusi turiz
mus elemei egészítenek ki. 

Folyamatosan elöregedik Székelyudvarhely lakossága fotó: balázs attila

kétszáz kérdezőbiztos

A napokban került sor az udvar
helyi kérdezőbiztosok képzésére. 
Túljelentkezés volt: nagyjából 
kétszáz biztosra lesz szükség, és 
háromszázan jelentkeztek. 19én 
kezdik el a terepfelmérést, majd 
20a és 31e között naponta tíz 
lakást járnak végig. Háztartások
ra, lakásra, személyekre kérdez
nek rá, ha nem „vallunk”, rend
őrért is kiálthatnak. Figyeljünk 
az álkérdezőbiztosokra: csak 
igazolvány és személyazonossági 
igazolvány felmutatását követően 
engedjük lakásunkba a kérdezőt. 


