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O rszágszerte 930 tanintézet-
ben zajlik kizárólag online az 

oktatás – tájékoztatott csütörtökön a 
tanügyminisztérium. A megyei tan-
felügyelőségek által közölt adatok 
értelmében az ország 11 460 tanin-
tézményében a zöld forgatókönyv 
szerint, azaz személyes jelenléttel 
zajlik a tanítás, 5266-ban a sárga 
forgatókönyv szerinti, azaz hibrid 
oktatás zajlik, 930 tanintézetben 
pedig a vörös forgatókönyv alapján, 
kizárólag online folyik a tanítás.

A szaktárca megjegyzi, hogy 256 
iskolában a tanulók és tanárok 
körében jegyzett koronavírusos meg-
betegedések indokolják a digitális 
tanrendet, 674 tanintézetben pedig 
részben a településen regisztrált ma-
gas esetszám, részben pedig javítási 
munkálatok miatt tértek át az online 
oktatásra.

A vörös forgatókönyvre térnek 
át a drasztikusan növekvő koro-
navírusos fertőzések száma miatt 
Hargita megye egyes településein 
is, október 19-étől felfüggesztik a 
tevékenységet Csíkszereda és Szé-
kelyudvarhely oktatási intézményei-
ben. Hétfőtől a székelyudvarhelyi és 
csíkszeredai napközikben felfüg-
gesztik a tevékenységet, az iskolák 
pedig áttérnek az online oktatásra. 
A döntés a bölcsődéket is érinti. 
A rendelkezés egyelőre október 25-ig 
érvényes. Egyébként október 26-ától 
az alsó tagozatok és az óvodások 
egyhetes őszi vakációja kezdődik 
majd.

Eközben három Kolozs megyei 
településen meghaladta a korona-
vírusos esetek aránya a 3 ezreléket, 
így szabadtéren is kötelezővé válik 
a maszkviselés – közölte Mircea 
Abrudean prefektus. Az érintett 
települések Szamosújvár, Kackó és 
Szék. Szamosújváron 4,24, Kackón 
7,53, Széken 4,36 az ezer főre vetített 
megbetegedések száma.

 „A számok növekedése alapján 
rövidesen Kolozsváron is elérjük a 3 
ezreléket. Ha ezt meghaladjuk, más 
forgatókönyvre, más intézkedésekre, 
más korlátozásokra lesz szükség” 
– vetítette előre a prefektus, aki 
arra kérte a megye lakosságát, hogy 
mindenki viseljen maszkot kül- és 
beltéren egyaránt, ott is, ahol az 
esetszám viszonylag alacsony.

 Eközben már szerdától kötelező a 
maszkviselés minden öt évnél idő-
sebb személy számára Krassó-Szö-
rény megye teljes területén, kinti 
és benti helyszíneken egyaránt – 
közölte csütörtöki közleményében a 
Krassó-Szörény Megyei Rendőr-főka-
pitányság. (Krónika)

A szülések 60 százaléka császár-
metszéssel történik Romániában. 

Ez így már nem az életmentésről szól. 
Szőcs Kinga Zsófi a pszichológus, szü-
lésfelkészítő a Székelyhon Tv Néző-
pont című műsorának vendége. Nehéz 
és összetett téma a szülés, mondják, 
de talán pontosan ezért fontos beszél-
ni róla. Ehhez is mindenki ért, mint a 
politikához meg a focihoz, és általá-
ban extrém vélemények alakulnak ki 

a téma kapcsán. Tény, hogy a szülésél-
mény lehet euforikus, vannak nők, aki 
bevallottan függőek lesznek tőle, és 
lehet mélyen traumatikus, olyannyi-
ra, hogy valaki emiatt nem vállal több 
gyereket. Szőcs Kinga Zsófi a szülésfel-
készítő, pszichológus a Nézőpontban, 
akárcsak a szülésfelkészítő előadása-
in, a természetes szülés mellett teszi le 
a voksát. „A legtöbb esetben kell hagy-
ni a nőket vajúdni, és a saját ritmu-

sukban, a saját tempójukban haladni 
ezen az úton, akkor tud működni a fo-
lyamat. A hatvanszázalékos romániai 
átlag császármetszésben már nem az 
életmentésről szól. Ez már sokkal több, 
mint életmentés” – összegez Szőcs 
Kinga Zsófi a. A pszichológus-szülés-
felkészítővel Székely Blanka beszélget 
a Nézőpontban, pénteken 12 órától a 
Székelyhon Tv YouTube-csatornáján. 
(Munkatársunktól)

Indokolatlan császármetszések kora

 » Szőcs Kinga 
Zsófi a pszicholó-
gus, szülésfelké-
szítő a Székely-
hon Tv Nézőpont 
című műsorának 
vendége.

AZ EMSZ SZERINT AZ RMDSZ TÉRFELÉN A LABDA A PARLAMENTI VÁLASZTÁSON VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Elvekben sem jutottak közös nevezőre

Toró T. Tibor nem érzett határozott szándékot az RMDSZ részéről a javaslataik elfogadására

Kétségessé vált az EMSZ és az 
RMDSZ parlamenti választáson 
való együttműködése a két 
politikai alakulat vezetőinek 
csütörtöki, sorrendben harma-
dik tárgyalásai nyomán. Afelek 
között nemcsak az EMSZ által 
igényelt befutóhelyek, hanem 
az összefogást megteremtő 
elvek terén is nézeteltérés 
húzódik.

 » ROSTÁS SZABOLCS

S ajnálatos módon az RMDSZ 
elutasította az általunk java-
solt, az együttműködésünket 

megalapozó elveket – közölte Toró 
T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövet-
ség (EMSZ) Országos Bizottságának 
tagja csütörtök délutáni sajtótájékoz-
tatóján. Az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) ügyvezető elnöke azután 

állt újságírók elé, hogy az EMSZ és az 
RMDSZ küldöttsége harmadik alka-
lommal ült tárgyalóasztalhoz Kolozs-
váron a parlamenti választáson való 
esetleges együttműködés kialakítása 
tárgyában. Toró ismertette annak a 
megállapodás-tervezetnek a végső 
változatát, amelyet az EMSZ terjesz-
tett az RMDSZ elé, és amelynek egyik 
fejezete a választási, a másik pedig 
a társadalomszervezést és közösség-
építést érintő egyéb területeken való 
együttműködésre vonatkozik.

Kiderült, hogy a két fél már a 
helyhatósági választáson elért ered-
mények összehasonlítása kapcsán 
is eltérő adatokat tart lényegesnek: 
miközben az RMDSZ a megyei ta-
nácsosi listákra leadott szavazatok, 
a másik tábor a helyi tanácsosi lis-
tákra leadott voksok arányát tekinti 
mérvadónak. Egyébként az EMSZ a 
szeptemberi megmérettetésen elért 
eredményei alapján kettő és hat par-
lamenti mandátumra formált igényt. 

Ugyanakkor nem sikerült megálla-
podni az együttműködés elveiről 
sem: az EMSZ azt szerette volna, ha 
az RMDSZ elismerné, hogy az erdé-
lyi magyar politikai pluralizmus de-
mokratikus politikai érték. Toró T. 
Tibor elmondta, sajnálatos módon 
az RMDSZ elutasította ezeket az 
elveket, Kelemen Hunor úgy vála-
szolt, annyit tehet, hogy előterjeszti 
a kérdést a Szövetségi Állandó Ta-
nács (SZÁT) pénteki ülésén. „Emi-
att kényszerhelyzetbe kerültünk, 
mégis azt mondtuk, levesszük ezt 
a kérdést a napirendről, a további-
akban az RMDSZ felelőssége lesz a 
mozgósítás, mi pedig a hosszú távú 
megállapodást tartjuk szem előtt az 
önkormányzatok szintjén” – jelen-
tette ki csütörtökön az EMNP ügy-
vezetője. Toró T. Tibor hozzátette, 
érdeklődve várja az RMDSZ pénteki 
döntését, ettől függetlenül az EMSZ 
nem tervez független jelölteket indí-
tani a decemberi parlamenti válasz-
táson.

A 2016-os parlamenti megmé-
rettetésen a Magyar Polgári Párt 
(MPP) két politikusa, Biró Zsolt és 
Kulcsár-Terza József jutott képvi-
selői mandátumhoz az RMDSZ je-
löltlistáján a két politikai alakulat 
közti megállapodás alapján. Kul-
csár-Terza a napokban közölte, az 
EMSZ három befutó helyre tartana 
igényt a tulipános listán. A szep-
tember 27-ei helyhatósági válasz-
tásokon résztvevő három magyar 
politikai alakulat közül az RMDSZ 
199, az EMSZ 10 polgármesteri 
tisztséget szerzett. A december 6-ra 
kitűzött parlamenti megmérette-
tésen a pártok közötti verseny azt 
eredményezhetné, hogy az RMDSZ-
nek nem sikerül átlépnie az öt szá-
zalékos választási küszöböt.

 » Kiderült, 
hogy a két fél 
már a helyható-
sági választáson 
elért eredmények 
összehasonlítása 
kapcsán is eltérő 
adatokat tart 
lényegesnek. 
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