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hirdetés

Megadóztatják 
a kiskazánosokat 
Az Európai Unió környezetszeny-
nyezési adóval sújtja azokat, akik 
saját hőközpontot működtetnek a 
lakásukban – jelentette be Bor-
bély László környezetvédelmi mi-
niszter hétfőn. Az adót 2013-ban 
vagy 2015-ben vezetik be – mond-
ta a miniszter a Közpolitikai Inté-
zet által szervezett előadáson.

Az adó bevezetésének egyik 
oka, hogy az egyéni hő köz
ponttal való fűtés ne legyen 

annyira vonzó a lakástulajdonosok 
számára. „Az Európai Unió meg
adóztatja az egyéni hőközponttal 
rendelkezőket, és nem tudom, ak
kor is ennyire vonzó megoldás lesze 
majd” – nyilatkozta a miniszter. Az 
előadássorozat a helyi közigazgatá
sok fűtési problémáit taglalta. Bor
bély a jelen levő polgármestereknek a 
székelyek példáját hozta fel, „akik tö
rekedtek, hogy bevezessék hozzájuk 
a gázt, most meg azon fáradoznak, 
hogy leválhassanak a rendszerről, 
hogy alternatív fűtési rendszereket 
használhassanak, pellettel, fűrészpor
ral fűthessenek. Hál’istennek van elég 
fa a környéken – mondta a miniszter. 
Arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni 
azokban a városokban, ahol a több
ség levált a közös központi fűtés
rendszerről, Borbély azt felelte, hogy 
ott a tömbházak közös fűtése lenne 
a megoldás hagyományos tüzelővel 
vagy újrahasznosított energiával.

Az Országos Statisztikai Hivatal 
3180 helységből és a főváros hat 
szektorától beérkezett gyorsje-
lentések alapján tegnap délután 
tájékoztatót hozott nyilvános-
ságra, amely értelmében a nép-
számlálás során 19 599 506 sze-
mélyt (jelenlévőt, ideiglenesen 
távollévőt és huzamosabb időre 
a háztartásból eltávozottat) szá-
moltak meg, illetve 8 387 153  
lakást írtak össze. Ezek előzetes 
adatok, a tulajdonképpeni első 
eredményeket a statisztikai in-
tézet tájékoztatása szerint 2012 
januárjában hozzák majd nyilvá-
nosságra. 

Hargita megye esetében 
a megszámlált lakosok 
száma 304 765 volt, az 

összeírt lakásoké pedig 132 450. 
A statisztikai hivatal közlemé
nye szerint Csíkszereda lakos
sága 37 013, lakásainak száma 
pedig 16 137, Székelyudvarhely 
lakosságszáma 32 846, az ösz
szeírt lakásoké pedig 13 741. 
Gyergyószentmiklós esetében az 
előbbi szám 17 350, az utóbbi 
pedig 7245. Maroshévíz lakosai
nak száma 13 708, lakásaié pedig 
5758. Tusnádfürdőn 1626 sze
mély számláltatott meg, illetve 
884 lakást írtak össze. Balánbánya 

lakosságának száma 6133, a laká
soké 3259. Borszéknek a nép
számlálási adatok szerint 2631 
lakosa van, lakásainak száma 
pedig 1225. A székelykeresztúri 
összesítőben 9411 lakos szerepel 
és 3605 lakás, a szentegyháziban 
pedig 6780 lakos és 2666 lakás. 

Az előzetes adatok szerint te
hát az ország lakossága 20 millió 
alá csökkent. Ebben az összefüg
gésben utalhatunk arra, hogy 
a 2008as esztendei népességi 
statisztika szerint, pontosabban 

2008 július elsején Románia la
kosságszáma 21 504 442 volt. 
Hargita megye esetében is apa
dás mutatkozott: a 2002. márci
us 18i népszámlálás végleges és 
hivatalos adatai szerint akkor a 
megye állandó lakosainak száma 
326 222 volt, a 2008. július 1i 
népességstatisztika pedig 325 089 
személyt tartalmazott. 

Városaink lakóinak száma is 
csökkent: a 2002es esztendei 
népszámláláskor Csíkszeredának 
42 029 lakosa volt, s ha hinni lehet 

a tegnap közölt tájékoztató szám
adatainak, mintegy 5000 fővel 
csökkent a megyeszékhely lakosság
száma. A 2002es népszámláláskor 
Székelyudvarhelynek 36 948 lako
sa volt, jelenleg állítólag 32 846. 
Gyergyószentmiklós esetében is 
több mint 2500zal csökkent a 
lakosságszám, Maroshévíz eseté
ben mintegy 2000rel, Balánbánya 
esetében közel 1800zal. A többi 
város esetében jóval kisebb ará
nyú volt a csökkenés. Így például 
Tusnádfürdőn alig 102vel, Bor
széken 230cal, Székelykeresztúron 
mintegy 200zal, Szentegyházán 
pedig 280nal.

A szakértők, egyes demog
ráfusok és szociológusok már a 
népszámlálás megkezdése előtt 
azon véleményüknek adtak 
hangot, hogy Románia jelenle
gi lakossága kevesebb, mint 20 
millió. Ezek a becslések most be
igazolódni látszanak. A tényállás 
pontos ismerete azonban azt is 
feltételezné, hogy a kérdezőbiz
tosoknak végül is sikerülte a rá
juk háruló minden egyes lakást 
felkeresniük, illetve annak lakó
ival kontaktust teremtetteke. 
Erre vonatkozóan viszont a sta
tisztikai intézet tájékoztatójában 
nem szerepel semmilyen adat 
vagy utalás.

számlálóbiztosi látogatás. Kérdéses, milyen sikerrel jutottak el mindenkihez fotó: evz.ro
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20 milliónál kevesebben vagyunk?


