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Pontosítás a tájékoztatóra
Többen jelezték már Gyergyó
szentmiklóson: kimaradtak a 
népszámlálásból. Van esély az 
elmaradás pótlására – mondja 
a jegyző, ötödikéig bejelentés 
alapján próbálják még felvenni 
a hiányzó adatokat.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Olvasom a népszámlálási 
statisztikát, hogy megfo-
gyatkozott a magyarság. 

Nem csodálom, mert minket fel se 
írtak, senki se keresett. Itt az utcá-
ban is elkopott vagy tíz magyar – 
panaszolja egy Selyem utcai lakó. 

A szomszédságában négy csa-
lád adatait nem vették fel, s míg 
Györgyék elmondják, volt nap, 
mikor nem tartózkodtak odaha-
za, a tőszomszéd állítja, ő beteges, 
sosem korzózik, ha keresték volna, 
otthon megtalálják. Tegnap a saj-
tó segítségét kérték, hogy mégis 
nyilvántartásba kerüljenek, hisz a 
közölt statisztikákból a magyarság 
fogyását látva arra gondoltak, az 
adatok tán még módosíthatóak. 

– Semmi sincs veszve – nyug-
tatja meg az aggódókat Nagy 
István, Gyergyószentmiklós jegy-
zője, aki azt kéri, hogy akinek 
családja nem találkozott számlá-
lóbiztossal, jelentkezzen mihama-
rabb a polgármesteri hivatalban 
adatai bediktálásáért. 

A népszámlálás helyi koordi-
nátora elmondta, lehet a számlá-
lóbiztos vétsége is, hogy kimarad 
egy-egy család: kétszer, háromszor 
visszatér ugyan a megbízott, de ha 
egyszer sem találja otthon, feladja 
a keresést, az ilyenkor ajtóra, ka-
pura kitűzendő, telefonszámmal 
ellátott üzenőcédula pedig el is 
kallódhat. 

Ugyanakkor sok bonyo-
dalmat okoztak a Bukarest-
ből leküldött, a várost részekre 
osztó térkép hiányosságai is. 
Gyergyószentmiklóson egy teljes 
tömbház maradt le erről a tér-
képről, és ehhez képest „apróság”, 
hogy pár lakóház sincs feltüntet-
ve. Van olyan is, amikor a lakos 
hibáztatható csupán: nem emlék-
szik, hogy egy nappal korábban 
ittas állapotban adatokkal szolgált 
a kérdezőbiztosnak, s jelentkezik 
a hivatalban, hogy ne hagyják ki a 
népszámlálásból. 

– Igyekszünk orvosolni a prob-
lémákat, várjuk bejelentéseiket. 
Azon vagyunk, hogy minden vá-
roslakó adatai összesítésre kerülje-
nek, hogy Gyergyószentmiklósról 
egyetlen lélekfia se hiányozzon – 
fogalmazott Nagy István, megje-
gyezve, e népszámlálás alkalmával 
döbbent rá, hogy a város házszá-
mozása igen bonyolult, elavult, 
ötven év után megérett a korsze-
rűsítésre. A jegyző szerint erre az 
elkövetkező években érdemes len-
ne energiát fordítani. 

Tegnapi lapszámunkban ismer
tettük az Országos statisztikai 
Intézetnek a 2011es népszám
lálásra és lakásösszeírásra 
vonatkozó tájékoztatását. A 
gyorsjelentésből az derült ki, 
hogy az ország népessége ke
vesebb mint 20 millió, ugyan
akkor majd minden településen 
csökkent a lakosság száma. mi 
magunk is közöltünk egy ösz
szehasonlítást, amely szerint a 
2002. március 18i népszámlá
lás hivatalos adataihoz viszo
nyítva Hargita megye állandó 
lakosainak száma is csökkent.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A tájékoztatót követően a sta-
tisztikai intézet egyik illeté-
kese egy közleményt is nyil-

vánosságra hozott, ebben többek 
között az áll, hogy a megszámolt 
személyek száma nem egyenlő azon 
személyek számával, akik Románia 
állandó lakosságát képezik, ugyanis 
ez az előbbi nem tartalmazza azokat 
a fővárosi személyeket, akik maguk 
töltötték ki a kérdőíveket, továbbá 
azokat, akik kollektivitásban élnek, 
továbbá azon személyeket, akik 
megszámolására a honvédelmi mi-
nisztérium, a belügyminisztérium, 
a külügyminisztérium stb. struk-
túrái révén került sor. Ez utóbbiak 
esetében a különböző fegyveres 
testületek és különleges szolgála-
tok alkalmazottjairól van szó. Erre 
vonatkozóan nemigen szoktak nyil-
vánosságra hozni számadatokat, a 
különböző alakulatok különleges 
személyi állományi száma bizalmas 
jellegű. Félhivatalos adatok szerint 
országos viszonylatban ezekben a 
struktúrákban mintegy 62 500 sze-
mélyt foglalkoztatnak. 

„Ilyenképpen bárminemű ösz-
szehasonlítás a mai napon közölt 
információk és Románia állandó 
népességére vonatkozó hivatalos 
adatok, a megelőző 1992-es vagy 

2002-es népszámlálási eredmé-
nyekkel nem mérvadó” – áll a pon-
tosító jellegű közleményben. A do-
kumentum utal arra is, hogy a mos-
tani népszámlálásban nem ismérv 
az állandó népességszám, hanem az 
összeírt lakosság száma. 

Mindennek kapcsán a tisztán-
látás érdekében megjegyeznénk azt 
is, hogy a 2002-es évi népszámlálási 
módszertanban az állandó lakosság 
felölelte azon román állampolgá-
rokat, külföldieket, vagy állam-
polgárság nélkülieket, akiknek 
lakhelye Romániában volt és akik 
a népszámlálás időpontjában az or-
szág területén találtattak vagy ide-
iglenesen külföldön tartózkodtak, 
de kevesebb mint egy évig; azon 
külföldi állampolgárságúakat, vagy 
állampolgárság nélkülieket, akik 
több mint egy éve az országban 
tartózkodnak; azon román állam-
polgárok, akik külföldön működő 
diplomáciai testületeknél teljesíte-
nek szolgálatot; azon román állam-
polgárok, akik lakhelye külföldön 
van, s akik összeírására különleges 
űrlapokon, a külügyminisztérium 
révén került sor, összhangban a 
2001/680-as kormányhatározat 
előírásaival. A fentiek tükrében el-
mondható, hogy akkor, azaz 2002-
ben részben másabb ismérvek, kri-
tériumok alapján számláltatott meg 
a lakosság. 

Visszatérve Hargita megye né-
pességére, függetlenül attól, hogy 
összehasonlítható-e vagy sem a 
mostani számadat a 2002-es esz-
tendei népszámlálási adatokkal, 
tényként kell elkönyvelni a lakosság 
számának csökkenését. Mondjuk 
ezt, mert a különbség olyan mérvű, 
hogy ezt nem kompenzálja azon 
személyek száma, akik nem foglal-
tattak bele a statisztikai intézet tá-
jékoztatójában szereplő számadat-
ba. Amint már arra utaltunk, főleg 
némely város esetében mutatkozott 
jelentősebb lélekszámcsökkenés és 
kevésbé a vidéki települések eseté-

ben. A vidéki, a községi lakosság-
szám tekintetében esetenként az 
összehasonlítás körülményes lenne, 
mert időközben egyes községek 
szétváltak, azaz új területi-közigaz-
gatási egységek jöttek létre. 

Megpróbáltuk virtuális mó-
don „visszaállítani” egyes egykori 
községeket. Az ilyenképpen végzett 
számítás azt mutatja, hogy az egy-
kori Csíkszentkirály, Csíkcsicsó vagy 
Fenyéd lakosságszáma némileg nö-
vekedett. Ez pedig egy olyan folya-
matot igazol, amelyről nemrégiben 
már írtunk. Nevezetesen: felerősö-
dött az elvándorlás városról vidékre, 
főleg az úgynevezett peremközségek 
irányába. Így például közismert, 
hogy Csíkszeredából viszonylag 
sokan telepedtek ki egyes közeli te-
lepülésekre. Közvetve idetartozik az 
is, hogy az utóbbi két évben vidéken 
több lakás épült, mint városokon. 

Egyes vélemények szerint Har-
gita megye esetében, illetve Csík-
szereda esetében a csökkenés a nem-
zetközi migrációs folyamatokkal is 
magyarázható. Nem állítjuk, hogy 
nem létezik ilyen folyamat, de annak 
mérve már-már elhanyagolható. Így 
például a 2005–2008-as időszak-
ban a Hargita megyéből külföldre a 
romániai hatóságok beleegyezésével 
kitelepedett, lakhelyet változtató ál-
lampolgárok száma 809 volt. Ennél 
viszont többen voltak részesei a bel-
ső migrációs folyamatnak, azaz más 
megyékbe távoztak. 

A természetes szaporulat te-
kintetében megjegyzendő, hogy az 
csak 2006-ban volt negatív előjelű.

Valószínűsíthető, hogy az adat-
feldolgozás során országos viszony-
latban és Hargita megye viszonyla-
tában is növekedni fog a lakosság-
szám. Amúgy a statisztikai intézet 
már említett pontosító jellegű 
közleményében az szerepel, hogy 
a népességre vonatkozó ideiglenes 
adatokat 2012 januárjában fogják 
közölni, az előzetes adatokat pedig 
2012 áprilisa–májusa folyamán.

társadalom

A népszámlálási gyorsjelentés szerint nagy volt a kivándorlás és a belső migráció egyaránt

Csoda-e, ha fogy a magyar?

Meg se számláltattunk
 

Sok bonyodalmat okoz
tak a Bukarestből le
küldött, a várost ré
szekre osztó térkép 
hiányosságai is.  Gyer
gyószentmiklóson egy 
teljes tömbház maradt 
le erről a térképről, és 
ehhez képest „apró
ság”, hogy pár lakóház 
sincs feltüntetve.


