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SZÁZÉVES MÉLYPONTON AZ ÚJSZÜLÖTTEK SZÁMA ROMÁNIÁBAN

„Nem meglepő, hogy kevés 
gyerek születik”

Az emberek a kockázatos egészségügyi helyzetben nem vállalnak gyereket 
– többek között ez is oka annak, hogy száz év leforgása alatt soha nem szü-
letett olyan kevés gyerek Romániában, mint a tavaly – véli Horváth István 
szociológus. A szakember a Krónikának elmondta: a rekordalacsony szüle-
tésszámban emellett közrejátszik az is, hogy növekedett a külföldön mun-
kát vállalók aránya. Ugyanakkor a magyarok által is lakott megyékben az 
országos átlagnál valamivel kevésbé csökkent az újszülöttek száma.  4.»

A demográfi ai csökkenés Romániában nem új keletű. A szociológus szerint lehetett számítani arra, hogy drámaian visszaesik az újszülöttek száma

Magyarellenességgel 
riogatnak
Fennáll a nacionalista hullám újjá-
éledésének veszélye Kolozsváron, 
ha a prefektúra a magyar alakulat 
irányítása alá kerül – sajtóinfor-
mációk szerint ezzel érvelnek a 
Kolozs megyei liberálisok amellett, 
hogy őket illesse meg a prefektusi 
tisztség, ne az RMDSZ-t.  3.»

Karantén Nagylakon,
Kolozsvár bezár
Vesztegzár alá helyezték tegnap 22 
órától Nagylakot, miután a város-
ban meghaladta a 4,83-at az ezer 
lakosra jutó koronavírus-fertőzöt-
tek száma. A karantén 14 napig 
lesz érvényben. Közben a romló 
járványhelyzet miatt alig egy héttel 
a nyitás után vasárnaptól ismét 
bezártak a kocsmák, a vendéglők, 
a szórakozóhelyek, a színházak és 
a mozik Kolozsváron.  3.»

Nagyot nőtt 
a villanyáram ára
A villanyáram, a légi közlekedés 
és az étolaj drágult a legnagyobb 
mértékben idén januárban a 
tavalyi év utolsó hónapjához 
mérten, miközben az egyetlen 
termék, amelynek csökkent az 
ára a méz volt. A fogyasztói árak 
általános növekedése nyomán 
az infl ációs ráta 2,99 százalékra 
nőtt januárban az előző havi 2,1 
százalékról – közölte az Országos 
Statisztikai Intézet.  7.»

Szembe megy a
CSM-mel a miniszter
Hiába véleményezte negatívan a 
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 
Tanács az ügyészek és bírák által 
elkövetett törvénytelenségeket 
vizsgáló ügyészség felszámolását 
célzó törvénytervezetet, Stelian Ion 
igazságügy-miniszter nem hajlandó 
lemondani róla. A tárcavezető arra 
hivatkozik, hogy a testület vélemé-
nye csupán konzultatív, az ügyész-
ség megszüntetése pedig „vissza-
hozza a normalitást”.  5.»

 » Horváth 
István elmondta, 
a járvány előtti 
években is egyre 
kevesebb gye-
reket vállaltak a 
romániaiak, ez a 
tendencia folya-
tódni látszik.
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Karanténkötelezettség a
Magyarországról érkezőknek  5.»

Költségvetési tervek 
brüsszeli támogatással  7.»

Önismeret a nevetés 
kultúráján keresztül  9.»
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