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Közzétette a településenkénti 
átoltottsági adatokat a koro-
navírus elleni oltási kampányt 
koordináló országos bizottság; 
az immunizálás terén erdélyi 
települések járnak az élen.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A teljes lakosságra vetített leg-
magasabb, 44,3 százalékos 
átoltottsági aránnyal a Temes-

várral gyakorlatilag összenőtt, Temes 
megyei Újszentes község rendelkezik 
Romániában, második a Hargita me-
gyei Borszék városa 41,5 százalékkal, 
harmadik pedig Kolozsvár 40,6 szá-
zalékos átoltottsággal a koronavírus 
elleni oltáskampányt koordináló or-
szágos bizottság (CNCAV) hétfőn köz-
zétett adatai szerint. Őket követi a Fe-
hér megyei Torockó (38,80 százalékos 
átoltottság), a Szatmár megyei Mező-
fény (37,53), a Iași megyei Valea Lu-
pului (37,31), a Temes megyei Gyüreg 
község (37,01), az Ilfov megyei Otope-
ni városa (36,73), a Kolozs megyei Fe-
lek község (36,41), valamint az Ilfov 
megyei Corbeanca község (35,33). Az 
adatok a május 26-i állapotokat tükrö-
zik. Bukarest 2,15 millió lakosa közül 
eddig 645 ezer kapott legalább egy 
adag oltást, ami 30 százalékos (teljes 
lakossághoz viszonyított) átoltottsá-
gi rátát jelent. Valeriu Gheorghiță, a 
CNCAV vezetője múlt keddi sajtóérte-

kezletén azt mondta: Bukarestben a 
beoltható (16 év feletti) lakosság 43,5 
százaléka kapott legalább egy adag 
vakcinát. A CNCAV által közzétett szá-
mok rácáfolnak a bukaresti prefektus 

ÚJSZENTES, BORSZÉK, KOLOZSVÁR ÉS TOROCKÓ ÁLL A LEGJOBBAN IMMUNIZÁLÁS TERÉN ROMÁNIÁBAN

Erdély az élen az átoltottsági rangsorban

Színt vallottak. Erdélyi településeken a legnagyobb az oltakozási kedv
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hétfői bejelentésére, miszerint Buka-
restben az átoltottság meghaladta az 
50 százalékot. Alin Stoica a Digi24 
hírtelevíziónak azt mondta: 1,2 mil-
lió „bukaresti” kapott eddig oltást.

 » PAP MELINDA

Külön erdeje lesz a beoltott sze-
mélyeknek Nagyenyeden, a 

Fehér megyei város önkormányza-
ta ugyanis minden egyes beoltott 
személynek ültetne egy fát. „A cél-
kitűzés, hogy minimum tízezer fát 
ültessünk. Ez szimbolikusan azt 
jelezné, hogy az enyediek igenis 
védik a természetet, védik a saját 
egészségüket. Ez az erdő hosszú tá-
von is hozzájárul majd ahhoz, hogy 
az enyediek élhetőbb városban lak-
janak” – vázolta a Krónikának a 
polgármesteri hivatal nem minden-
napi tervét Lőrincz Helga alpolgár-
mester.

Az RMDSZ-es elöljáró elmondta, 
hogy az oltottak erdejét a város szé-

lén hoznák létre, olyan területen, 
ahol erdősíteni kell. „Most nem le-
het fát ültetni, de az ősz folyamán, 
amikor az erdészeti hivatal jelzi, 
hogy már lehet, egy erdőt fogunk 
létrehozni, hogy a beoltottaknak 
legyen egy saját erdeje, mindenki-
nek egy saját fája” – magyarázta 
az alpolgármester. Mint mondta, 
ennek érdekében, minden olyan 
személy, aki a városban zajló ol-
tási maratonok egyikén oltatja be 
magát, ráírhatja a nevét egy cetli-
re és bedobhatja egy üvegedénybe, 
ahol a ültetendő fák „örökbefoga-
dóinak” nevét gyűjtik. De online is 
beküldhetik nevüket a beoltottak, 
vagy a polgármesteri hivatalban is 
jelezhetik, ha szeretnék, hogy ne-
kik is legyen egy örökbe fogadott 

fájuk a nagyenyedi oltottak erdejé-
ben. Lőrincz Helga szerint a város-
ban jó az oltakozási kedv, eddig a 
lakosság közel 30 százaléka kapta 
meg a koronavírus elleni vakcinát. 
A múlt heti oltási maratonon több 
mint 200 személyt sikerült immu-
nizálni, és az állandó oltóközpont-
ban is folyamatosan oltanak.

Gyereknap alkalmából tegnap a 
polgármesteri hivatal újabb oltási 
maratont szervezett, melynek kere-
tében az első három óra alatt több 
mint 50 személyt oltottak be. Az ol-
tóközpontot a régi mozi helyén állí-
tották fel, akárcsak a június elseje 
alkalmából a városba hozott óriás-
kerekeket, ahova a kikapcsolódni 
vágyó gyerekes családokat várták. 
Ezzel párhuzamosan az RMDSZ-nél 

is szerveztek gyermeknapot, mesél-
te az alpolgármester, ahova a Beth-
len Gábor Kollégium összes óvodá-
sát, elemistását gyűjtötték össze, de 
a csombordi és felenyedi gyerekek 
is meghívták. Itt mintegy 150 gyerek 
vehetett részt az óvónők, tanítónők 
felügyelete alatt zajló kézműves te-
vékenységeken, versenyeken.

A Fehér megyei város alpolgár-
mestere szerint a következő idő-
szakban a falvakra fognak koncent-
rálni, Nagyenyedhez ugyanis kilenc 
település tartozik, ide is ki fognak 
szállni az oltócsapatok. „A cél, 
hogy minél közelebb legyünk az 
emberekhez, ha kell otthon fogjuk 
beoltani őket” – mondta Lőrincz 
Helga, aki szerint a közeljövőben a 
gyerekek oltását is tervezik.

Erdőt kapnak ajándékba a beoltott lakosok Nagyenyeden

 » Lőrincz Helga 
alpolgármester 
szerint a város-
ban jó az oltako-
zási kedv, eddig 
a lakosság közel 
30 százaléka 
kapta meg a ko-
ronavírus elleni 
vakcinát. 

Jelentősen csökkent
 a kiskorúak száma

Január elsején 3 millió 895 ezer 
kiskorút tartottak nyilván Romá-

niában, csaknem 38 ezerrel keve-
sebbet, mint egy évvel korábban – 
tudatta hétfőn a statisztikai intézet 
(INS) a nemzetközi gyermeknap 
alkalmából megjelentetett közle-
ményében. További egy százalék-
ponttal csökkent tavaly a gyerekek 
aránya a román társadalomban: a 
18 évesnél fiatalabbak most a ro-
mániai állandó lakhellyel bejelen-
tett lakosság 17,6 százalékát teszik 
ki. Tavaly 178 609 élve születést 
anyakönyveztek az országban, 24 
500-zal kevesebbet, mint 2019-ben. 
Ehhez képest az elhalálozások szá-
ma 2020-ban megközelítette a 300 
ezret. Utoljára 1930-ban született 
olyan kevés gyerek az országban, 
mint tavaly – mutatott rá az INS, 
megjegyezve, hogy az 1941-1945-ös 
időszakról nem rendelkezik adatok-
kal. Tavaly tovább csökkent (35,3-
ről 34-re) az ezer termékeny korú 
(15-49 éves) nő által szült gyerekek 
száma. A romániai nők termékeny-
ségi rátája (teljes termékenységi 
arányszáma) 1,3 alá csökkent. A 
nyers születési arányszám az előző 
évi 9,2 ezrelékről tavaly 8,1-re csök-
kent az állandó romániai lakhellyel 
rendelkezők 22,1 milliós számához 
viszonyítva. A mutató Bukarestben 
és a főváros metropoliszövezeté-
nek számító Ilfov megyében volt a 
legmagasabb (9,1 élve születés ezer 
lakosonként) és Olténiában a leg-
alacsonyabb (7 ezrelék). A statisz-
tikai intézet szerint Románia valós 
lakossága 19,3 millióra tehető.

 » Újszentes 
lakossága 44,3 
százalékban 
beoltott.




