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 » RÖVIDEN

Részleges kegyelemben részesültek
a katalán vezetők
Részleges kegyelemben részesült tegnap 
kilenc katalán függetlenségi vezető, 
akiket a 2017 októberében alkotmányel-
lenesen megrendezett katalán népszava-
zás és a katalán függetlenségi nyilatkozat 
elfogadása miatt ítéltek 9-től 13 évig tartó 
börtönbüntetésre. „Ezzel a tettel a párbe-
széd új időszakát kívánjuk megnyitni, és 
egyszer s mindenkorra lezárni a megosz-
tottságot és a szembenállást” – fogal-
mazott Pedro Sánchez miniszterelnök a 
kormányülést követően. Mint mondta, a 
kegyelem részleges, mivel a közügyektől 
eltiltás továbbra is érvényben marad 
mind a kilenc katalán politikus esetében, 
továbbá feltételhez kötött, mert ameny-
nyiben a következő években az érintettek 
ismét bűncselekményt követnek el, a 
kegyelem érvényét veszti.

ÁPRILIS VÉGE ÓTA CSÖKKEN AZ OLTAKOZÁSI KEDV AZ ORSZÁGBAN – A NAGYVÁROSOKBAN MAGASABB AZ ÁTOLTOTTSÁGI ARÁNY

Vakcinapárti a hatvanasok korosztálya
Erdélyben valamivel magasabb, 28,1 
százalék volt az átoltottság az orszá-
gos átlagnál május végén, a régión 
belül Közép- és Dél-Erdély jobban áll, 
a Székelyföld viszont átlag alatti egy 
friss kimutatás szerint. Az országban 
a 60–69 éves korcsoportban volt 
a legmagasabb (34 százalékos) az 
oltást igénylők aránya.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

R omániában április 21. óta folyamato-
san csökken az oltakozási kedv, és az 
oltási kampány első öt hónapjában a 

felnőtt lakosságnak csupán 26 százalékát 
sikerült beoltani az új típusú koronavírus 
ellen – állapította meg tegnap közzétett 
elemzésében az Erdélystat.ro. A statiszti-
kai portál által elemzett, május 25-ig ter-
jedő hivatalos adatok szerint Erdélyben 
valamivel magasabb volt az átoltottság az 
országos átlagnál (28,1 százalék). A régión 
belül Közép- és Dél-Erdély oltási aránya ha-
ladta meg a 30 százalékot (34,6, illetve 31 
százalék), Észak-Erdélyben (23,9 százalék) 
és Székelyföldön (19,9 százalék) átlag alatti 
volt a beoltottak aránya.

Az átoltottsági arány a nagyvárosok-
ban volt magasabb. Míg Bukarestben az 
átoltottság május végére elérte a negyven 

százalékot, addig a húszezer fő alatti kis-
városokban 24, a városi vonzáskörzeteken 
kívül eső, 3500 fő alatti községekben pedig 
kevesebb mint 12 százalékos volt. Az or-
szágban a 60–69 éves korcsoportban volt 
a legmagasabb (34 százalékos) az oltást 
igénylők aránya, a 70–79 évesek, illetve 
az 50–59 évesek körében 33, illetve 32 szá-
zalék. A 25–49 év közötti korosztály mint-
egy egynegyede, a 18–24 éveseknek pedig 
22 százaléka volt beoltva május végéig. A 
legalacsonyabb, mintegy 18 százalékos ol-
tottsági arányt a leginkább veszélyeztetett, 
nagyon idős, 80 év feletti korcsoportban 

jegyezték. Az Erdélystat.ro elemzői komp-
lexebb statisztikai módszerekkel is meg-
vizsgálták, hogy a lakosság átoltottságát 
milyen tényezők befolyásolják a leginkább. 
Ebből kiderül, hogy Erdélyben idén május 
25-ig magasabb átoltottsági rátát azokon 
a településeken értek el, amelyek gazda-
ságilag aktívabbak – nagyobb a vállalko-
zássűrűség és magasabb a foglalkoztatot-
tak aránya a munkanélküliekhez képest. A 
járvány egészségügyi hatásainak közvetlen 
megtapasztalása szintén ösztönzőleg ha-
tott az oltás felvételére: nagyobb arányban 
oltakoztak azokon a településeken, ahol 

magasabb fertőzöttséget regisztráltak. Töb-
ben oltatták be magukat azokon a telepü-
léseken is, ahol oltóközpontok működnek. 
Ez annak a jele, hogy a járvány elleni vé-
dekezésben továbbra is fontos szempont, 
hogy az oltás minél egyszerűbben elérhető, 
hozzáférhető legyen.
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 » KRÓNIKA

M iközben kormányzati szinten még nem 
született döntés a témában, az ortodox 

egyház élesen kikelt a szexuális nevelés is-
kolai tantárgyként való bevezetése ellen. 
Vasile Bănescu egyházi szóvivő tegnap kö-
zölte: a többi romániai egyházhoz hasonló-
an a bukaresti patriarchátus is annak a híve, 
hogy az iskolai tantervet el kell határolni 
mindenféle ideológiától, többek közt a „gen-
derideológiától” is. Állásfoglalása szerint az 
iskolai oktatásnak meg kell őriznie „tiszta és 
ideológiailag semleges” jellegét. Bănescu ki-
fejti, az oktatás célja „az ember formálása a 
legmagasabb erkölcsi értékek és az erény eti-
kájának szellemében, amely az egyensúly és 
a normalitás kifejeződése”, a szexualitással 
kapcsolatos információk „ideologizálása” 

pedig homlokegyenest ellentétes ezzel az 
irányelvvel.

„A szexuális nevelés tantárgyként való be-
vezetése lábbal tiporná a szülők akaratát és 
azt az alkotmányos jogukat, hogy döntsenek 
saját gyermekeik oktatásáról” – jelentette ki 
az egyházi illetékes. Közölte, a patriarchá-
tus szerint a kötelező szexuális nevelés a 
„gyermekek ártatlansága elleni merénylet”, 
amely megakadályozza őket természetes 
fejlődésükben, és arra készteti a fi atalokat, 
hogy korábban kezdjenek nemi életet élni. 
Bănescu felhívja a fi gyelmet, hogy a román 
oktatási rendszerben több olyan tantárgy is 
van – például személyiségfejlesztés és ta-
nácsadás, egészségügyi nevelés, kamaszkor 
és önmegismerés –, amely az életre készíti 
fel a fi atalokat, ezért szerinte a szexuális ne-
velés tantárgyra nincs szükség. „A gyermek 

intimitásra és családi életre való felkészítése 
túlnyomórészt a családban kell hogy történ-
jen” – véli a szóvivő.

Ludovic Orban, a kormányzó Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke tegnap leszögezte: 
még nem született döntés a koalícióban az 
iskolai szexuális nevelésről szóló tervezetről. 
A képviselőház elnöki tisztségét is betöltő 
politikus rámutatott, mindenki ismertette a 
véleményét, végleges döntés azonban nem 
született, a téma jellegéből adódóan nehéz 
egységes álláspontra jutni. „Valamilyen for-
mában meg kell találni az egyensúlyt, olyan 
megoldásra van szükség, amely azon szü-
lők számára is kielégítő, akik attól tartanak, 
hogy a szexuális nevelést a gyermekek szá-
mára nem megfelelő módon használják fel, 
és azok számára is, akik szükségesnek tart-
ják ezt” – nyomatékosította Orban.

Ortodoxia: merénylet a gyerekek szexuális nevelése

A 60–69 éves korcsoportban a legmagasabb (34 százalékos) az oltást igénylők aránya

H I R D E T É S

Optimista az oltási koordinátor

Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány 
koordinátora tegnap úgy nyilatkozott, 
Romániában „nagyon jó irányt vett a jár-
ványhelyzet”, és ebben a különböző kor-
osztályok immunizálása is nagy szerepet 
játszik. A katonaorvos kifejtette, a fi atalok 
átoltottságának növekedésével lehetővé 
válik a vírusterjedés megakadályozása. 
Szerinte az ország azért áll jól – európai 
szinten is – járványügyi szempontból, 
mert a román hatóságok oltási stratégiája 
lehetővé tette a különböző korosztályok 
immunizálását. „Még akkor is, ha most 
csökkenőben van azok száma, akik az első 
dózist kapják, meggyőződésem, hogy a 
következő időszakban, a szabadságolások 
láza után az emberek meg fogják érteni az 
oltás fontosságát és előnyeit” – mondta 
Gheorghiţă. Tegnapi adatok szerint 41 új 
koronavírusos megbetegedést igazoltak az 
országban 17 599 teszt elvégzése nyomán; 
4 elhalálozást jelentettek.




