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Népszámlálás: még kérdéses 
a magyar nyelvű önkitöltés

Úgy tűnik, nem alkalmaznak magyar nyelvű kérdőívet a 2022-es népszámlá-
lás jövő héten kezdődő tesztelésén, és egyelőre még az is kérdéses, hogy a 
hivatalos cenzuson lesz-e lehetőség a magyar nyelvű önkitöltésre. Horváth 
István szociológus szerint csupán a kérdezőbiztosoknak szánt kétnyelvű ki-
segítő eszközt garantálja törvény, más magyar munkaeszköz, interface a to-
vábbi egyeztetéseken múlik. Barna Gergő társadalomkutató úgy véli, hogy a 
magyar nyelvű változatokat sem ártana letesztelni. Az Országos Statisztikai 
Hivatal (INS) bejelentése szerint a jövő héten kezdődő próbanépszámlálás 
50 ezer lakos bevonásával zajlik a 2022-es cenzus előkészítéseként.  4.»

Megszámláltatunk. Jövő év márciusában kezdődhet el a világjárvány miatt elhalasztott, online is zajló romániai népszámlálás

Tetemes bírság 
a folyószennyezésért
Százhúszezer lejes bírsággal súj-
tották a hatóságok a Máramaros 
megyei folyószennyezést okozó 
társaságot, amely hanyagsága 
miatt jutottak nehézfémek az 
észak-erdélyi élővizekbe – közöl-
te a Krónikával tegnap a Sza-
mos–Tisza Vízügyi Igazgatóság. 
Az intézmény szerint a vétkes 
cég nem is igyekezett enyhíteni a 
baleset következményeit.  2.»

„Az irány jó, de még
nem értünk célba”
Az elmúlt évekből megörökölt 
szerkezeti egyensúlytalanságok 
rontják tovább a koronavírus-vi-
lágjárvány és a fertőzés terje-
désének megakadályozására 
bevezetett óvintézkedések miatt 
kialakult gazdasági válságot Ro-
mániában a Krónikának nyilat-
kozó gazdasági szakértő szerint. 
Rácz Béla Gergely jó hírnek tart-
ja ugyanakkor, hogy a kormány 
több pénzt tervez beruházásokra 
fordítani.  7.»

Egyensúly munka 
és szabadidő közt
Már nemcsak a nyugati társa-
dalmak szűk rétegére jellemző, 
a mifelénk élő fiatal felnőttek 
körében is egyre gyakoribb a 
kiégés jelensége. Bakk-Miklósi 
Kinga pszichológust és egye-
temi oktatót arról kérdeztük, 
hogyan ismerhetjük fel a jeleket, 
és mit tehetünk a megelőzés 
érdekében.  9.»

Indul az Újvárad
című folyóirat
 Online felületen és nyomtatott 
változatban is megjelenik az 
Újvárad című lap, amelyet a Várad 
folyóirat intézményi önállósá-
gának megszüntetését követően 
indítanak a szerkesztők. Az iro-
dalmi-művészeti folyóiratot jövő 
hétfőn mutatják be a nagyváradi 
Szigligeti Stúdióban. 8.»

 » Horváth 
István szerint a 
napokban sze-
retnék tisztázni, 
hogy az online 
verzióba be le-
het-e vinni a ma-
gyar változatot, 
ugyanis ez volna 
a fontosabb.
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Magyar prefektusokat neveztek ki,
a PNL bosszút forral 
Kolozsváron  3.»

„Oltásmilliomos” lett Románia, 
itt a harmadik hullám  5.»
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A sóbányákkal együtt leépült
az aknasugatagi magyarság is 1., 3.
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