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SOK GYEREK SZÜLŐT „NEVEL KI” A SZEGÉNYSÉG, ISKOLAKERÜLÉS

Kiskorú anyák: leányálom 
helyett rideg valóság

Románia második helyen áll az Európai Unióban a kiskorú anyák számát 
tekintve – derül ki az UNICEF nemrég közölt kutatásából. Ebben rávilágíta-
nak, szoros a kapcsolat az oktatási rendszer elhagyása és a fi atalkori szü-
lések, terhességek között. Cikkünkben igyekszünk az UNICEF által közölt 
adatok mögötti tényekre rámutatni – a leányanyák száma tekintetében or-
szágosan első – Maros megyei, illetve Kovászna és Hargita megyei szakem-
berek segítségével. A megszólalók szerint a szegénység, az alacsony iskolá-
zottság és az ősrégi hagyományok kritikátlan tisztelete egyaránt a jelenség 
„melegágyának” tekinthető.

Elrabolt serdülőkor. A leányanyák nem tudnak a kiskamaszokra jellemző életet élni, mert ott a gyerek, vele kell foglalkozniuk

Csak márciustól
foglalható időpont
Mivel az ország nagy részében 
elérte a maximumot az előjegy-
zési kapacitás a következő három 
hétre, csütörtökön már februárra 
sem lehetett időpontot elője-
gyezni az erre szolgáló portálon: 
csupán március elsejétől voltak 
elérhetők az oltópontok. Mostan-
tól prioritási sorrendet állítanak 
fel: minden nap az előjegyzések 
75 százaléka 65 év fölötti és kró-
nikus betegeké lesz.  5.»

Hibrid félévrajt
az egyetemeken
Köztudott, hogy amennyiben 
nem ugrik meg drasztikusan a 
koronavírussal fertőzöttek szá-
ma, akkor február 8-án a legtöbb 
óvoda és iskola megnyithatja a 
kapuit. Azt viszont, hogy milyen 
forgatókönyv mentén rajtol el 
a második szemeszter az egye-
temeken, a bukaresti hatóságok 
– az autonómiára hivatkozva 
– a felsőoktatási intézményekre 
bízták. A legtöbb helyen hibrid 
rajt körvonalazódik, a döntést 
a többség a jövő héten hozza 
meg. 2.»

A vártnál lassúbb
a helyreállás
A román gazdaságra leselkedő 
legnagyobb kockázatot jelen pil-
lanatban az jelenti, hogy a hely-
reállás lassúbb lehet a bukaresti 
hatóságok által vártnál – húzza 
alá friss elemzésében az UniCre-
dit Bank. 4.»

Kastélytulajdonos
lett Vámosgálfalva
Megmentené az enyészettől a 
szőkefalvi Rhédey–Rothent-
hal-kastélyt a vámosgálfalvi 
önkormányzat. A Maros megyei 
község vezetése kulturális és 
szociális központot is tervez az 
épületegyüttesbe. A Maros me-
gyei község vezetése jó pár esz-
tendeje készül a nem minden-
napi üzletre, 235 ezer eurót kell 
fizetnie a 18. században épület 
ingatlanegyüttesért. 3.»

 » A roma 
közösségekben 
ez egy nagyon 
komplex jelen-
ség, komoly 
kulturális háttere 
van, illetve a 
mentalitásukkal 
hozható kap-
csolatba, ezért 
kerülni kell a 
vádaskodást.
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Minority SafePack: demokráciát
játszik az Európai Bizottság  15.»
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