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Kedves Várfalva községi lakosok,

megköszönöm mindazoknak, akik Szeptember 27-én éltek szavazati jogukkal 

és ezáltal kinyilvánították akaratukat. 

Az elmúlt hetekben sok kérés, elvárás, új ötlet fogalmazódott meg felénk, új 

tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak, amelyeket utólag is köszönök. A kampány 

időszaka után folytatódik, illetve bizonyos értelemben újra kezdődik a munka. A 

választópolgároktól megkaptuk a szükséges felhatalmazást, hogy a lehetőségekhez 

mérten községünkért a legtöbbet tegyük. Akár az elmúlt években, a jövőben is 

igyekszünk figyelembe venni falvaink egyéni adottságait és lakóik igényeit és 

szükségleteit s mindezek fügvényében méltányosan gazdálkodni. Sok munka vár 

ránk: folyamatban levő projektek és vannak új terveink, melyek megvalósításához 

keressük a lehetőséget. 

Remélem, hogy a jövőben is eredményesen dolgozhatunk együtt.

A mindannyiuk bizalmát megköszönve, Mărginean János polgármester

Fotó: Zágoni Attila és Enikő
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A helyhatósági választások 
eredményei

Várfalva Községben a választások a tör-
vényes előírásoknak megfelelően zajlottak, a 
választás lebonyolításának folyamatával, a vá-
lasztási szervek döntéseivel kapcsolatosan sen-
ki nem emelt kifogást. 

Szeptember 27-én 2706 választópolgár 
élhetett választási jogával, amelyből 1549-en 
gyakorolták ezt a jogot. 

A négy polgármester jelöltre összesen 
1505 érvényes szavazatot adtak le a válasz-
tópolgárok, ebből a legtöbbet, 927 szavazatot 
Mărginean János kapta. 

A helyi tanács képviselőjelöltjeire össze-
sen 1479 érvényes szavazatot adtak le, a követ-
kező felosztás szerint: RMDSZ: 869, PMP: 330, 
PNL: 103, ZÖLD PÁRT: 68, PSD:79, PRO RO-
MANIA: 30. A választási eredmények tükrében 
a Helyi Tanácsban az RMDSZ: 8, a PMP: 3, PSD: 
1, PNL: 1 taggal képviseltetik magukat. 

A Megyei Tanács elnökjelöltjeire összesen 
1454 érvényes szavazatot adtak le a választó-
polgárok, melynek eredménye a következő: 

PSD: 83, PMP: 285, RMDSZ: 780, PNL: 
187, PRO ROMÁNIA: 8, USR PLUS: 26, AUR: 
11, PRM: 12, PFR:  13, PARTIDUL VERDE: 49 
szavazat.  

A Megyei Tanács képviselőjelöltjeire 
összesen 1361 érvényes szavazatot adtak le 
a választópolgárok, amelyekből az RMDSZ: 
781, PMP: 313, PSD: 95, PNL: 161, PPR: 11, 
PALD:5, USR PLUS: 23, PSR: 3, AUR: 11, PPU-
SL: 3, PRM:13, PFN: 1, PV:46 szavazatot kaptak.

A választás érvényes volt!
Fodor Melinda, jegyző

Folyamatban lévő pályázatok:

1. ”Az IKT-infrastruktúra javítása az 
e-oktatás területén Várfalva község oktatási 
egységeiben” címmel pályázatot nyújtunk be az 
Európai Bizottság által finanszírozott, Verseny-
képesség Operatív Programja által meghirde-
tett kiírásra.

A pályázat általános célja a távoktatás ha-
tékonyságának növelése, az  iskola információs  
és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesz-
tése az online térben történő tanuláshoz (tábla-
gépek, hordózható számítógép, interaktív tábla, 
vetítő, stb.) oktatáshoz szükséges eszközök be-
szerzésével, valamint egyenlő esélyeket terem-
teni minden gyerek számára ahhoz, hogy részt 
vehessen az online tanításban.

2. Pályázatot nyújtunk be az Európai 
Bizottság által támogatott Nagy Infrastruk-
turális Operatív Program keretén belül meg-
hírdetett kiírásra „A várfalvi községi iskola 
támogatása a járványhelyzet kezelésében” el-
nevezéssel. 

A projekt általános célja az egészségügyi 
válságkezeléshez szükséges megfelelő kapa-
citás biztosítása, ezáltal is csökkentve a SARS 
COV 2 fertőzés terjedésének kockázatát az is-
kolában.

Ahhoz, hogy az iskolában a gyerekek biz-
tonságos körülmények között vegyenek részt 
a tanórákon, a pályázat elsődleges célja maga-
sabb fokú higiéniai és egészségügyi feltételek 
megteremtését szolgálja a községi iskola egysé-
geiben, lehetővé téve olyan eszközök és szerek 
beszerzését, amelyek a vírus elleni védekezés 
fontos kellékei: védőmaszkok, fertőtlenítésre 
alkalmas tisztítószerek, kézfertőtlenítő szerek.

 3.A Környezetvédelmi Alap Igazgatása 
által finanszírozott, Az energiahatékonyság és 
az intelligens energiagazdálkodás növelése az 
oktatási intézmények középületeiben elneve-
zésű program keretén belül próbálunk olyan 
támogatáshoz jutni amely lehetővé tenné a kö-
vendi óvodának és elemi osztályainak, valamint 
a hidasi óvoda és elemi osztályainak otthont 
adó épületek hőszigetelését.

A következő munkálatok anyagi hátterét 
biztosítaná a támogatás: 

-a kövendi óvoda és az elemi osztályok 
épületének teljes körű hőszigetelését, külső 
falak szigetelését, nyílászárók felújítását, víz és 
villanyhálózat felújítását, a tetőszerkezet kijaví-
tását.

-a hidasi óvoda és az elemi osztályok épü-
letének teljes körű hőszigetelését, külső falak 
szigetelését, nyílászárok felújítását,  víz és vil-
lanyhálózat felújítása, a tetőszerkezet kijavítá-
sát, vízelvezető csatorna és a járda kijavítása. A 
szakfelmérésben javaslatként szerepel az épü-
let struktúrájának megerősítése. 

4. Pályázatot nyújtottunk be a Környezet-
védelmi Alaphoz egy olyan program megvaló-
sítására, melynek célja az, hogy a község köz-
világítását környezetbaráttá tegyük. A projekt 
címe „Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése a közvilágítási rendszer hatékony-
ságának javításával Várfalva községben”. A 
projekt tervezetében szerepel a 8 gyújtási pont 
korszerűsítése, valamint 421 alacsony energia-
hatékony lámpatest cseréje kiváló LED-es lám-
patestekkel, amelyek hatékonysága meghaladja 
a 140 lm w-ot a fényáram beállításával. 

5. A Országos Befektetési Vállalat által fi-
nanszírozott Nemzeti köz- vagy szociális érdekű 
építési program, Tornatermek kategóriában 
szeretnénk pályázatot benyújtani tornaterem 
építésére várfalva községben. A sportterem a 
községi iskola udvarán kapna helyet, megfelelő 
feltételeket biztosítva az itt tanuló gyerekeknek 
a sportolásra.

Dávid Noémi és Farkas Izabella Marika  
Pályázati és közbeszerzési osztály

A koronavírusról

A koronavírusos megbetegedés (Sars-
CoV2) egy nemrégiben felfedezett koronavírus 
okozta fertőző betegség. 
A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: kö-
högéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a 
környezetbe, majd a közelben tartózkodó má-
sik emberre. A kilélegzett cseppek túl nehezek 

ahhoz, hogy a levegőben maradjanak, ezért rá-
tapadnak a környezetben található tárgyakra. A 
fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a 
vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érin-
tésével bejuthat a szervezetbe.

Fotó: https://www.mediafax.ro/coronavirus/situatia-
covid-19-pe-judete

Az újfajta koronavírus legáltalánosabb tü-
netei a láz, száraz köhögés, légszomj, izomfáj-
dalom és fáradékonyság, egyes betegeknél ta-
pasztalható erős fejfájás, orrfolyás, torokfájás, 
hasmenés, íz- és szaglásvesztés, légutak gyulla-
dása, tüdőgyulladás. A megbetegedés leggyak-
rabban enyhe tünetekkel jár, a megfertőzőttek 
többsége (80%) speciális kezelés nélkül kigyó-
gyul, olyanok is vannak, akik tünetmentesen 
hordozzák a vírust. Ritkábban (minden 6 be-
teg közül 1) súlyos kórforma alakulhat ki, ami 
tüdőgyulladással, heveny légzési elégtelenség-
gel, vagy akár szepszissel (vérmérgezés), ke-
ringési vagy több szervi elégtelenséggel járhat. 
Azoknál a betegeknél alakul ki gyakrabban sú-
lyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen 
krónikus alapbetegségben (magas vérnyomás, 
szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség, 
májbetegség, légzőszervi betegség, daganatos 
betegség, obézitás) szenvednek. A Sars-CoV 
2 vírussal megfertőzőttek 2 % lesz végzetes a 
betegség. Azok a személyek, akik magas lázzal,  
szárazköhögéssel, légzési nehézséggel küzde-
nek forduljanak mihamarabb orvoshoz. A be-
tegség lappangási ideje változó, 1 és 14 nap 
között. 

Jelenleg nincs olyan gyógyszer, ami spe-
cifikusan a koronavírus fertőzés gyógyításá-
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ra alkalmas. Amíg kifejlesztik azt az ellenszert, 
amely bizonyítottan gyógyítja ezt a vírusfertő-
zést, addig többféle gyógyszer használata van 
engedélyezve.  Annak ellenére, hogy még nem 
sikerült megfelelő mennyiségű ismeretet sze-
rezni a koronavírusról, a szakemberek megfe-
szített erővel dolgoznak a megfelelő  oltás  elő-
állításán. A jó hír az, hogy a fertőzés megelőz-
hető bizonyos higiéniai szabályok betartásával. 
A pánik nem old meg semmit, a következőkre 
figyeljenek oda:

- A gyakori és alapos kézmosás az egyik 
leghatékonyabb védelem a fertőzés ellen.  Le-
hetőleg szappanos vízzel vagy legalább 70% al-
koholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a 
kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az ujjai közötti 
területekre is!

-Továbbra is  tartson 1 méteres védőtá-
volságot! Mivel a betegség cseppfertőzéssel 
terjed, kerülje azokat, akiknél légúti megbete-
gedést észlel. 

-Viseljen maszkot ott, ahol kötelező, így 
az üzletekben és a tömegközlekedési eszközök 
mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló-
központok területén, az egészségügyi és szoci-
ális intézményekben, valamint ügyfélfogadási 
irodákban is, de mindenhol javasolt, ahol nem 
tartható a méteres távolság. Figyeljünk a he-
lyes felhelyezésre: a maszk az orrot és a szájat 
is teljesen fedje, az archoz, illetve orrhoz a le-
hető legjobban illeszkedjen. Felhelyezés után 
ne piszkáljuk a maszkot vagy az arcunkat. A fer-
tőzés a légutakon keresztül adható  át, de sze-
men, orron, szájon keresztül is megtámadhatja 
a szervezetet. 

-A köhögési, tüsszentési etikett betar-
tása most különösen fontos. Ha köhögés vagy 
tüsszentés során maszkot viselünk, akkor is te-
gyünk a maszk elé zsebkendőt (vagy használjuk 
a könyökhajlatunkat), és utána a lehető legrövi-
debb időn belül cseréljünk maszkot és mossunk 
kezet.

-Antibiotikumot, antivirális gyógyszere-
ket kizárólag orvosi javaslatra szedjenek. Az 
antibiotikumok bakteriális fertőzések kezelé-
sére alkalmasak, míg a különböző vírusok által 

az együttlét.
Teljes gőzzel és bizakodóan megkezdő-

dött a 2020-2021-es tanév, de beárnyalja a 
bizonytalanság, hiszen a járványhelyzet miatt 
bármikor ismét felborul a rend és a divatosnak 
hangzó „online oktatás” részesei leszünk.

Fotó: https://ziare.com/scoala/stiri-invatamant/

A tapasztalat azt mutatja, hogy a maszkvi-
selés bár kellemetlen, de nem ez a legnagyobb 
probléma. Sokkal inkább megviseli a gyere-
keket a távolságtartás: az, hogy nem ölelhetik 
meg egymást, nem adogathatják egymásnak 
kedvenc játékait, tárgyait, nem bújhatnak ön-
feledten tanítójukhoz, óvónőjükhöz, szenve-
dést okoz nekik, hiszen az érzelmi és szociális 
közelség korlátozását jelenti számukra. A masz-
kot könnyebben elviselik a gyerekek, mint az 
érintésmentes létezést, hiszen ez a lételemük. 
Mindenki drukkol, hogy maszkban, de menjünk 
iskolába!

Amennyiben online oktatásra kerül sor, 
nagy felelősség hárul a szülőre és komoly kihí-
vás összehangolni a családi életet az oktatással/ 
tanulással, hiszen főleg a kisebb gyerekek szü-
lői segítségre szorulnak. Gyakran érezheti azt 
a szülő, hogy most tanítói szerepet is vállalnia 
kell.

A tanítás elsősorban a pedagógus feladata!
A szülő feladata tulajdonképpen az, hogy 

teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek a 
tanuláshoz szükségesek és ne a tanító feladatait 
próbálja átvállalni, ne tanítgasson elképzelése 
szerint. A szerepcsere összezavarja a gyereket, 
és ebből ered az, hogy a szülőnek nem sikerül 
zöldágra vergődnie gyermekével, mert nem 
anyaként vagy apaként viszonyul hozzá, hanem 

okozott megbetegedések esetén bevált szerek 
gyógyító hatása tudományosan nem bizonyított 
a koronavírussal szemben. 

-Az otthonunkat, a közösségi tereket, az 
irodákat takarítsuk, fertőtlenítsük rendszere-
sen.  Szellőztessünk gyakran és hazaérve mos-
sunk alaposan kezet. Ha idős, krónikus beteggel 
vagy koronavírus fertőzöttel egy háztartásban 
élünk, akkor mindezekre a szabályokra foko-
zottan figyeljünk. Az idősek védelme érdekében 
kérjük, hogy idős családtagot csak akkor láto-
gassunk, ha egészségesek vagyunk.

-Lehetőleg kerüljük a felesleges közvetlen 
testi kontaktusokat, hagyományos üdvözlési 
formákat (puszi, ölelés). Családi összejövete-
leknél, esküvők, temetések szervezésénél is 
igyekezzünk figyelni az óvintézkedésekre. Lehe-
tőleg most a szabadban sportoljunk és kerüljük 
az olyan edzéseket, ahol sokan vannak együtt 
zárt térben.

-Az üzletekben céltudatosan vásároljunk, 
a  maszk takarja el az orrot és a szájat, ne fog-
dossuk feleslegesen a termékeket és ne nyúl-
junk az arcunkhoz. Ahol lehet, lehetőleg érin-
tésmentes fizetési módot válasszunk. Hazaér-
kezéskor a vásárolt termékek kipakolása előtt 
és után mossunk kezet!

Ha bármilyen szimptómát észlelnek, te-
lefonon értesítsék háziorvosukat, súlyosabb 
esetben hívják a gyorssegélyhívót az 112 tele-
fonszámon. 

Ne feledjék, hogy egyedül a Járványkór-
házakban tudják kellőképpen kezelni a Sars-
CoV2 vírussal megfertőződött betegeket. Ezzel 
a megbetegedéssel kapcsolatos kérdéseikkel 
hívják a 080 0800 358-as zöld számot.

Martinov Ofelia,
háziorvos

Rendhagyó tanév

Azt hiszem sokak nevében elmondhatom, 
hogy régóta nem várta diák, szülő, pedagógus 
ennyire a tanévkezdést, mint most. A féléves 
kimaradás tudatosította bennünk azt, hogy 
mennyire fontos az iskola, az együtt tanulás és 

tanítóként próbál fellépni, arról nem beszélve, 
hogy helytelenül rögzülhet egy betű vagy egy 
matematikai művelet.

A szülő segítsen a gyermeknek a napi ru-
tin kialakításában: időben keljen fel, öltözzön 
fel és készüljön el, készítse elő füzeteit, legyen 
meg a házi feladat, mintha fizikailag menne is-
kolába. A szülőnek ugyanakkor nyomatékosíta-
nia kell, hogy az iskolai szabályok érvényesek az 
otthoni online oktatás során is: pontos időben 
kell leülni a számítógép elé, azt a feladatot kell 
elvégezni, amit a tanító mond, abból a füzetből 
és könyvből kell tanulni, amit a tanító ajánl és 
nem dolgozunk előre. Gyakran előfordul, hogy 
a gyermek nem ért valamit, és a szülő könnyű-
szerrel átveszi tőle a feladatot, megválaszolja a 
kérdését, holott arra kellene ösztönöznie gyer-
mekét, hogy a kérdéseit a tanítónak tegye fel, 
azaz váljon önállóvá. Időnként előfordul, hogy a 
szülő oldja meg gyermeke helyett a feladatokat, 
mert „fontos, hogy kész legyen a házi feladat”. 
Ezt ne tegyék! Inkább ne készüljön el a házi, és 
legközelebb kérdezzék meg a tanító nénit/ta-
nárt illetve buzdítsák arra a gyermeket, hogy 
tanítójától kérdezzen, mert ő segítheti át az is-
kolai feladatok nehézségein. Ha mégis elvégzi 
a szülő gyermeke helyett a gyakorlatot, akkor 
az erősödik meg benne, hogy nem képes rá, 
ami önbizalomhiányhoz vezethet, és azt tanul-
ja meg, hogy ha gondja van, azt megoldja más 
helyette. Nem alakul ki benne az önállóság, nem 
tud megbirkózni az egyéni munkával és azzal, 
hogy ha felelős valamiért, meg kell küzdenie a 
nehézségekkel. 

Megtörténik, hogy a buzgó szülő helyte-
lenül adja át a tudást gyermekének. A helyes 
megoldás az, hogy kérdeznek és jeleznek a taní-
tónak. Ha a gyermeknél rosszul rögzült valami, 
mert esetleg nehezen ment át a tanítótól az in-
formáció, vagy éppen a szülő nyúlt hozzá az ok-
tatáshoz módszertelenül, akkor ne nehezítsék 
még azzal, hogy otthoni praktikákkal próbálják 
korrigálni a hibát. 

A helytelen tudásátadás megelőzhető, ha 
a szülő nem kezdi el oktatni a betűket, az olva-
sást és írást, mert később rengeteg gondja akad 
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a tanítónak. Ha pedig a szülő azt gondolja, hogy 
a tanító helytelenül adott át valamit, akkor rá-
kérdezhet, hogy ezt biztosan így kell, így akarta. 

Mindannyiunk feladata ebben a bizony-
talanságban az, hogy támpontokat teremtsünk 
a gyermekeink életében: beszélgessünk velük 
az érzéseinkről, teremtsünk lehetőséget arra, 
hogy társaikkal kapcsolatban maradhassanak 
és tudatosítsuk bennük, hogy a mostani bezárt, 
online szférába menekült élet csak egy átme-
neti állapot, aminek hamarosan vége lesz és 
semmi nem tudja pótolni a személyes, emberi 
kapcsolatokat.

Keresztesi Polixéna
iskolapszichológus

Beszámoló

Az elmúlt és idei tanévben is próbáltunk 
olyan tevékenységeket megvalósítani, amelyek 
kiegészítik az iskola által felkínált és megvalósí-
tott programokat. 

Fontosnak találtuk a néptánc és népda-
loktatás felkarolását, melynek eredményekép-
pen úgy magyar mint román tagozaton népdal 
és néptánc oktatáson vehettek részt a gyerekek. 
Köszönet illeti azokat a  pedagógusokat, akik 
felvállalták a szervezéssel járó feladatokat és 
felügyeletet biztosítottak a népdal és néptánc 
tevékenységek alatt. A néptánc tevékenységek 
megvalósításához szükséges anyagi források 
egy részét a Helyi Tanács által elnyert pályá-
zatból fedeztük. Reméltük, hogy  a világjárvány 
miatt megszakított programot az idei tanévben 
folytathatjuk, sajnos a szigorú egészségügyi 
előírások (csak iskolai alkalmazott léphet be a 
tanintézményekbe, a gyerekek zárt térben nem 
énekelhetnek, nem izzadhatnak le, stb.) nem te-
szik lehetővé. 

2019 őszén a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt támogatásával indíthattuk útjára a LélekTá-
masz nevet viselő programot, melynek fő célja 
magyarul értő és beszélő  iskolai pszichológus 
és logopédus biztosítása volt. Keresztesi Polixé-
na, iskolapszichológus és Bartha Alíz logopédus 
szolgálatait vehették igénybe községszinten a 

pedagógusok, szülők, gyerekek felmérés, ta-
nácsadás formájában, úgy egyéni, mint csopor-
tos találkozások során. 

Idén tavasszal pályázatot nyújtottunk be 
a Communitas alapítvány sport és művelődés 
szaktestületéhez azzal a céllal, hogy anyagi ala-
pot biztosítsunk az iskola által hagyományosan 
megszervezett nyári táborhoz, valamint olyan 
sporteszközök megvásárlását tegyük lehetővé, 
amelyeket úgy a testnevelésórákon, mint szü-
netekben használhatnak a gyerekek. A járvány-
helyzet által előidézett egészségügyi előírások 
nem tették lehetővé a  nyári tábor megtartását, 
ezért az erre a célra elnyert összeget megpró-
báljuk egy hasonló tematikájú programra át-
kérni. Köszönet illeti azokat a pedagógusokat, 
akik az előbbi évekhez hasonlóan felvállalták a 
programok megszervezését és az eszközök be-
szerzését.

Vass Gyöngyi,
Várfalvi Szülői Egyesület


