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A SZÜLETÉSEKRE, A SZÜLÉS FOLYAMATÁRA IS NEGATÍVAN HATOTT A JÁRVÁNY

Kevesebb kisbaba látta meg
tavaly a napvilágot

Jelentősen csökkent a születések száma tavaly Romániában, de nem je-
lenthető ki bizonyosan, hogy a negatív tendencia a világjárvány hatása, 
teljes képet csak jövőre kapunk erről – állapította meg a Krónikának Barna 
Gergő szociológus. „Valószínűleg a 2020-as év a 200 ezer születés alatt fog 
maradni a végleges adatokkal is, viszont ez nem kirívó eset. Ilyen mértékű 
csökkenés még volt a korábbi években is, de 2011-ben is csak 196 ezer gye-
rek született Romániában” – hívta fel a fi gyelmet a szociológus. Erdélyben 
Székelyföld tartja a negatív rekordot mind a születések, mind a házasság-
kötések terén, 5,9, illetve 36 százalékos visszaeséssel. A kismamák életét 
is negatívan érintette a járvány, az új kórházi eljárások miszerint a pozitív 
anyukától elveszik a kisbabát. 4.»

Nincs baby boom. Bár sokan bőséges gyermekáldást vártak a tavaly tavaszi szükségállapotot követően, elmarad a születések száma a várakozásoktól

Bírságolják a kibédi
vendéglőzést
Több tíz Küküllő menti közéleti 
személyiséget készül megbírságolni 
a Maros megyei Makfalva rendőr-
sége, amely rajtaütésszerű akcióján 
törvénysértőnek talált egy múlt hét-
végi vendéglőzést. A hatóság sze-
rint zárt körű összejövetel zajlott a 
Makfalvával szomszédos Kibéden, 
amit viszont az étterem-tulajdonos 
és a helyi polgármester is cáfolt, 
rendőrségi túlkapásnak nevezve a 
rajtaütést.   2.»

Túljelentkezés
Kolozsváron
Egy hónap áll a szülők rendelke-
zésére, hogy beírassák iskoláskorú 
gyereküket valamely oktatási 
intézmény előkészítő osztályába. 
Sok újdonság nincs az előző évhez 
képest. Kuriózum ugyanakkor, 
hogy Kolozsváron több magyar 
gyerekre számítanak, mint ahány 
helyet meghirdettek, így pótolni 
fogják az osztályokat. 3.»

Az időjárás késlelteti
a szatmári epret
A rengeteg csapadék és a hideg 
tavaszkezdet késlelteti a termést, 
ami fejfájást okozhat a mezőgaz-
daságban dolgozóknak. Sok az új 
módszer, de kevés a támogatás. 
Szatmári agrármérnökkel, szőlő-
termesztővel és polgármesterrel 
jártuk körbe a szélsőséges időjárás 
és az anyagi problémák okozta 
gondokat.  6.»

Tavaszi újdonságok
a Legendáriumtól
Kérésre román nyelvű társasjá-
tékot jelentetett meg, új kötetet 
adott ki és bővíti a Mini Erdély 
Park makettjeinek számát a Szé-
kelyföldi Legendárium csapata. 
Fazakas Szabolcs ötletgazda la-
punknak elmondta, a szejkefür-
dői létesítményt április közepén, 
végén megnyitják, és szom-
szédságában óriásbogár-parkot 
terveznek.  12.»

 » Székelyföl-
dön az előzetes 
adatok szerint 
csupán 4890 
gyermek jött 
a világra, ami 
424 gyermekkel 
kevesebb, vagyis 
8 százalékkal 
alacsonyabb az 
előző év adatai-
hoz viszonyítva. 

A NAP ÍRÁSAIBÓL

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: G

ÁB
O

S 
AL

BI
N

Bár ezrek tüntettek a korlátozások
ellen, nem enyhít a kormány  5.»

Mérsékelten elégedettek
a szatmári magyarok  9.»
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