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nyolc Mnapban; minfazel6zo .
ev azonos idoszakaban. Ezzel
nagy az eselye annak, hogy
gyermekaldasok szamat tekintve az ut6bbi ot ev legmagasabb

a

voltpelda.
Az elozetes adatok szerint
2014 els6 nyolc h6napjaban oszszesen 59 627 gyermek szilletett
az orszagban, csaknem harom

Megfordult afolyamat, tobben ·hazasodnak
. MiG 1990-BEN a magyar nok at-

egeszen a legut6bbi esztend6kig
[agosan huszonharom evesen
csokkent, annak ellenere, hogy
sziiltek els6 gyermekiiket (a fer- meg mindig a h<izassdg intezfiak huszonkilenc evesek voltak menye a leginkdbb tamogatott
ekkor), addig ma 28-29 evesen
<;gyiittetesi forma, noha egyre
.. tObb gyerek szilletik elettarsi
(ferfiak 33-34 evesek), vagyis
egyre kes6bbre tol6dik a gyerkapcsolatokban is.
mekv<illal<is.
A DEL-DUNANTULON peldaul a
AHOGY MASUTT az orszdgban,
h<izass<igon kfviil szilletettek
Baranyaban is emelkedik a h<iar<inya 1990 6ta folyamatosan
emelkedik: mfg kor<ibban csuzassdgkotesek szama, iden az
ev els6feleoen 653 par kototte
pan a gyerekek 14 sz<izalekdt
ossze az eletet a megyeben, 28hozta vildgra nem h<izas anya,
cal tObb mint egy evvel kortibma ez az arany mar negyvenban. A Mzassdgkotesek sz<ima nyolc sz<izalek.
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nyabb, mint volt egy evvel korabban.
Mindezek a folyamatok a ·megyeben is tetten erhetok. C>romtiizeket persze meg felesleges
gylijtanunk, mivel meg mindig
tobben halnak meg Baranyaban is, mint ah<iny sziiletnek,
ugyanakkor a megyeben is kozelit a Mt ertek egymashoz: tavaly 5100-ari haltak meg, s 3100
gyermek jott a vilagra.
Elveszuletesek a Oel-Dunantulon
. . . So- Tolna 1>81-0u-
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Szolgalat. Egyebek mellett
vemyomas-, koleszterin- es
vercukorszint-meres, taplalkozasi tanacsadas, szemeszeti, b6rgy6gyaszati es n6gy6gyaszati sziires is lesz. (bsa)

f>ecs MODOSiTJAA TOKE BUSZ
a november 1-jere es 2-ara, a
mindenszentekre es halottak
napjara vonatkoz6, a temetot
erint6 jaratok menetrendjet,
es egy uj jaratot is indit 60T
jelzessel. A 60A buszok a
Szovetseg utca helyett a Beke utcat, es a temeto eszaki
kapu megall6t erintik. A 60T
Kertvarosb61 kozlekedik Mecsekszabolcsra es vissza, a
Keszili lit es a temet6 eszaki
kapu erintesevel. Kertvarosb61 9.40-17.40 kozott, Mecsekszabolcsb61 9.12-17.12-ig
indul, 60 percenkent. (bsa)

Hatszazezret vittek el az
idOs hilgytiil atriikkisik
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·Csatomaznak Bogadon es Romonyan. Nagy erokkel epitik a kozmuveket ezekben a napokban a ket Pees melletti kozsegben. A csapadekos idojaras ugyan nem kedvez a kivitelezOknek, de ennek ellenere
is dolgoznak az epitok. A munkak ideje alatt jelzolampak segitsegevel
iranyitjak a koziiti forgalmat a telepulesek foutcain. Kepunkon Bogadon dolgoznak a csatornaepitok
·

KOMLO-SASD A triikkos lopasok
tettesei csak ritkan keriilnek
tendorkezre, ezuttal azonban
"hepienddel" zarult a tortenet.
Egy 83 eves no okt6ber 23-an
tett bejelentest, hogy a figyelmet elterelve hatszazezer forintot vittek el koml6i lakasab6l
ismeretlenek A tolvajok szovege az volt, hogy az asszony
unok<ijanak tartoznak tizezer
forinttal es azt hoztak vissza de csak huszezres van n<iluk,
fel kellene valtani. Mig egyikOjiik szoval tartotta 6t, a masik
bement a szob<ijaba es elvitte
a penztarcajat, benne a penzzel es egy bankk<irtyaval. A no
reszletes szemelyleirast adott a
ket ferfir61, es meg azt is el tud-

ta mondani, hogy a tolvajok egy
sotet aut6val hajtottak el a helyszinrol.
Mindossze egy 6raval az
esemenyt kovetoen a sasdi
rendorors jarorei Vasarosdomb6n intezkedes ala vontak egy
gepkocsit, benne h<irom kaposvari lakossal, akikre illett a
szemelyleiras. A ruhlijukban
aztan megtalaltak a 600 ezer
forintot, sot, annak az iratnak
egy darabjat is, amire az aszszony korabban feljegyezte, kinek mennyit szan a penzMI.
A Mrom ferfit el6allitottak,
elleniik lopas biintett elkovetesenek megalapozott gyanuja
miatt indult eljaras.
• K. E. I.
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