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Facebook-bejegyzésben reagált 
csütörtökön Csép Éva Andrea 
parlamenti képviselő arra az 
általa elvesztett perre, amelyet 
egyik fi a indított ellene. A poli-
tikus anya közölte, nem kíván 
fellebbezni.

 » PÁVA ADORJÁN

P ert vesztett saját fi ával szemben 
Csép Andrea Éva, az RMDSZ 
Maros megyei parlamenti kép-

viselője, aki ellen rövid időre meg-
vont tartásdíja miatt emelt panaszt 
a gyermeke. A decemberben megho-
zott, alapfokú bírósági ítélet szerint 
az RMDSZ – korábban elvált – politi-
kusának kötelessége gyerektartásdí-
jat fi zetni 18 éves, azaz immár nagy-
korú fi ának mindaddig, amíg utóbbi 
tanul, illetve nem tölti be 26. életévét. 
A romániai bíróságok portálján köz-
zétett, a marosvásárhelyi bíróság 
által kihirdetett ítélet szerint Csép 
Andreának havi jövedelme egyhato-
dát kell gyermekének folyósítania, 

ugyanakkor 1000 lejes perköltséget is 
köteles kifi zetnie.

„A tisztánlátás érdekében írom az 
alábbiakat. Közszereplőként, mun-
ka- és szociális ügyekkel foglalkozó 
szakpolitikusként nyíltan szeretném 
a közvéleményt tájékoztatni a Bazsi 
fi am által elindított bírósági eljárás 
ügyében, még akkor is, ha ez a téma 
teljes mértékben magánügy” – olvas-
ható Csép Andrea csütörtökön közzé-
tett bejegyzésében. Ebben a család-
ügyekkel is foglalkozó szakpolitikus 
– aki a bukaresti alsóház munka- és 
szociális védelmi szakbizottságának 
alelnöke – úgy fogalmaz, minden 
családban vannak gondok, még ott 
is, ahol harmónia van. „Van három 
gyermekem: egy lányom és két fi am. 
Mind nagykorúak már. Az élet úgy 
hozta, hogy pár évvel ezelőtt akkori 
férjemmel közös megegyezés alapján 
elváltunk. Ezt a döntést hosszú mér-
legelés előzte meg, főleg a gyerekek 
miatt” – ismertette az ügy hátterét 
a parlamenti képviselő. Hozzátette, 
mint minden válás esetében, a szülő-
nek nemcsak morális, hanem anyagi 

kötelezettségei is vannak a gyerekei-
vel szemben. „Mindezeket maximáli-
san, legjobb tudásom szerint teljesí-
tettem a közös megegyezés alapján. 
Ezért mindenekelőtt egy dolgot ki-
emelnék, és elejét venném a további 
rosszindulatú spekulációknak is: 
nem követtem el törvénytelenséget. A 
rám eső anyagi kötelezettségeimnek 
az évek alatt mindig eleget tettem, a 

CSÉP ANDREÁT GYEREKTARTÁS FIZETÉSÉRE KÖTELEZTE A BÍRÓSÁG, A POLITIKUS NEM FELLEBBEZ AZ ÍTÉLET ELLEN

Pert vesztett fi a ellen az RMDSZ képviselőnője

Csép Andrea a történtek ellenére is büszke a fi ára

Rengeteg téves információ kering a médiában arról, hogy az oltás nem biztonságos 
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válást követően is” – jelentette ki az 
RMDSZ nőszervezetében szociális 
és családügyekért felelős ügyveze-
tő alelnöki tisztséget betöltő Csép 
Andrea.

A parlamenti képviselő ugyanak-
kor elismeri, tavaly augusztusban 
„nevelési szándékkal” valóban 
nem utalta át a megfelelő összeget 
Balázs fi ának. „Közben rájöttem, 
hogy ez nem járható út, ezért szep-
temberben pótoltam az elmaradást. 
Októberben azonban mégis megtör-
tént a feljelentés, és elindult a per, 
amelyet alapfokon elveszítettem. 
Nem kívánok fellebbezni, az ügyet 
részemről ezennel lezártnak tekin-
tem, és kérek mindenkit, ezt tartsa 
tiszteletben gyerekeim, családom 
nyugalma érdekében” – szögezte le 
az RMDSZ politikusa. Csép Andrea 
hozzátette, őszintén bántja, hogy 
ezt az ügyet nem tudták családon 
belül rendezni. „Mindezek ellenére 
büszke vagyok a fi amra, arra, hogy 
egy céltudatos, határozott felnőtt 
vált belőle” – zárta bejegyzését 
Csép Andrea.

A képviselő ta-
valy augusztusban 
„nevelési szándék-
kal” nem utalta át a 
megfelelő összeget 
Balázs fi ának.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

Az oltási kampányról szóló orszá-
gos információs platform számos 

pontosítást tett közzé az interneten 
megjelent manipulatív információval, 
álhírrel, pontosításra szoruló hírrel 
kapcsolatban. A RoVaccinare honlap 
többek között cáfolja, hogy Német-
ország és Belgium leállította az oltási 
kampányt, valamint azt, hogy a fran-
cia rendőrség tiltakozik az oltás ellen. 
Főleg a közösségi médiában terjednek 
egy ideje az olyan bejegyzések, me-
lyek szerint a koronavírus elleni oltás, 
oltóanyag nem biztonságos: ezt az-
zal támasztják alá, hogy több ország, 
például Németország és Belgium is 
leállította az oltási kampányt, hogy 
Franciaországban a rendőrök tiltako-
zást szerveztek az oltás ellen. Ezek az 
információk pontatlanok, félrevezető-
ek, illetve féligazságokat tartalmaznak 
– írta a RoVaccinare közleménye. 

Mint hangsúlyozzák, Németország 
nem függesztette fel az oltási kam-
pányt, mint azt sokan állítják. Az álhír 
onnan eredhet, hogy Észak-Bajoror-
szág több kerületében elhalasztották 

az oltás beadását, mivel 1000 adag 
oltást az ajánlott –80 °C hőmérséklet 
helyett 15 °C-on szállítottak. Az ügy 
kapcsán a német hatóságok felvették 
a kapcsolatot a gyártóval, hogy meg-
bizonyosodjanak, az illető vakcinák 
még felhasználhatóak. A közlemény 
azt is kiemeli, hogy Belgium sem ál-
lította le az oltási kampányt, sőt nem 
is halasztotta el az oltást, hanem az 
oltási stratégia lehetséges változásait 
elemzik éppen. Az esetleges új straté-
gia arról szólna, hogy az első oltási dó-
zissal több embert oltanának be, mint 
az eredeti tervek szerint, ám emiatt a 
második dózis beadása késne. Az új, 
az Egyesült Királyságban azonosított, 
fertőzőbb SARS-CoV-2 törzs megje-
lenése miatt most az elsődleges cél, 
hogy minél több embert beoltsanak.

„Jelenleg vita folyik a tudományos 
közösségben annak eldöntésére, hogy 
a második, úgynevezett emlékezte-
tő dózis késleltetése befolyásolja-e a 
vakcina hatékonyságát. Mint tudjuk, a 
BioNTech/Pfi zer által kifejlesztett vak-
cinát 2 adagban kell beadni: az ajánlás 
szerint a második adagot az első adag 
beadása után 21 nappal. A Pfi zer köz-

leménye szerint a háromfázisú vizsgá-
latok 95 százalékos hatékonyságot mu-
tattak a második adag beadása után 7 
nappal.  A BioNTech–Pfi zer válasza a 
vakcinadózisok halasztása kapcsán az 
volt, hogy a klinikai vizsgálatok adatai 
nem nyújtanak kellő garanciát arra, 
hogy ebben az esetben a vakcina meg-
őrzi-e a hatékonyságát” – idézi a Digi24 

a hivatalos közleményt. A RoVaccinare 
honlap azt is tisztázza, hogy a francia-
országi lázadásokat nem a rendőrség 
szervezte, és nem az oltás ellen irá-
nyulnak, hanem egy új törvénytervezet 
ellen, amely szerint tilos lenne megosz-
tani felvételeket, amelyen olyan ese-
ményeket rögzítettek, amelyek a rend-
fenntartó erőket befeketíthetik.

Az oltáskampányról terjedő álhíreket, konteókat cáfolják az illetékesek
 » Ezek az 

információk pon-
tatlanok, félre-
vezetőek, illetve 
féligazságokat 
tartalmaznak 
– írta a RoVacci-
nare közleménye. 




