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Speciális nyugdíjak, de miért?
Megjött a tavasz, a vírus és a pánik
Vége
a
télnek,
legalábbis
remélem.
Maroshévízen is felmelegedett az idő.
A tél sok helyen még otthagyta a nyomát, hisz
több épület faldarabkái, a hideg miatt leomlottak,
de több helyen az úttesten is lyukak keletkeztek,
ami gond az autóvezetőknek. Sokan a kínai
laboratóriumból
„elszabadult”
vírus
miatt
aggódnak. Sok a rémhír, ami már Maroshévízen is
elterjed, de mindeddig ezek alaptalanoknak
bizonyultak. Vannak, akik a törvénytelenül bejövő
muzulmán idegenektől is tartanak, sőt félnek,
nehogy a kis városunkban is megjelenjenek, hisz
nemrég Görögországot támadták meg, és sokan be
is mentek az országba. Ezek közül sokan nyugat
fele akarnak továbbmenni.
Egy szó mint száz: a 2020-as tavasz
koronavírussal és még több pánikkal köszönt be.
Siklodi Ildikó

Romániában több mint 9000 (kilenc ezer) olyan
lakos van, aki speciális nyugdíjban részesül.
Minden ember egyenlő, de ez egy hazugság, mert
vannak olyan emberek, akik óriási fizetéseket
kapnak, és azon kívül speciális nyugdíjakban is
részesítik őket. Hogy miért? Mert nincsen
egyenlőség. Míg egyesek minimálbérért dolgoznak
heti 6 napot, mások csillagászati fizetéseket
kapnak heti ötnapi munkáért, és ezen kívül
speciális nyugdíjakat is adnak neki. Kik is
részesülnek az arcátlan speciális nyugdíjban:
országgyűlési képviselők, rendőrök, csendőrök,
ügyvédek, törvénybírók stb. Ezek nagy része mint
például a rendőrök még bár adót sem fizetnek az
állam felé, és 40-45 éves korban nyugdíjba is
mennek. Európa több országában már eltörölték a
speciális nyugdíjakat, hisz egy olyan ember,
akinek nagyon nagy a fizetése, nyugdíjba vonulása
után is nagy a nyugdíja, akkor még minek neki
speciális nyugdíj. Egy szó mint száz: ember és
ember között nincsen egyenlőség. Czirják Károly

Előválasztás
Március 6-8. között előválasztást tartott a maroshévízi
RMDSZ. Az előválasztás tétje a júniusban esedékes
önkormányzati választásokra való helyi RMDSZ tanácsosi
lista kialakítása. A szavazás végén a következő sorrend
alakult ki: 1. Bodor Attila-Béla, 2. Szabó Kálmán-Imre, 3.
Bors Norbert, 4. Benedek Botond, 5. Molnár Árpád, 6.
Balázs Zoltán, 7. Gáspár András, 8. Újfalvi Anna, 9. Timár
János, 10. Balla Péter, 11. Ceontea Irén-Ildikó, 12. Tóth
Erika-Kinga, 13. Erős Sándor, 14. Szabó Zalán, 15. Csatlós
Fülöp-István, 16. Gadioi Adrien-Denis, 17. Dalanizi Edit, 18. Horváth Erzsébet. Amint tudjuk, a
maroshévízi magyarságnak jelenleg három helyi tanácsosa van, de valamikor voltak jobb idők is, amikor
hat tanácsos képviselt bennünket. Reméljük, az elkövetkező választások után újból több magyar
képviselő lesz a helyi önkormányzat testületében. M. H.

Újból kettős mérce
Az Európai Unió mára nem az, amit annak idején az alapítók megálmodtak, amiért alapították.
Mára a vezetést átvették a diktatórikus, balliberális, komcsi erők. Ha valamelyik ország vezetősége
nem úgy gondolkodik mint ők, akkor az adott országot náci országnak, diktatórikusnak, vagy nem
jogállamnak nevezik. Az EU már több éve kettős mércét folytat a tagállamok között. És íme egy példa:
2015-ben a törvénytelenül, iratok nélkül, de több ezer euróval a zsebükben, és irigylésre méltó mobil
telefonokkal a kezükben, más kultúrából, más civilizációval rendelkezők megtámadták Magyarországot.
Őket is megértem, hisz az EU egyes pihentagyú vezetői meghívták, hogy jöjjenek, de ők törvénytelenül,
iratok nélkül és nem a határátkelőkön akartak bejönni. A libsi EU-s vezetők kettős mércéjéről sokat
lehetne írni, most a legutóbbit szeretném szóvá tenni. Szóval, 2015-ben megtámadták Magyarországot,
aki védte az ország és Európa határait (már hányadszor az utóbbi évezredben). Ekkor azok az országok,
ahol balliberális vezetők uralkodtak, Magyarországot lefasisztázták, nácinak nevezték, csupán azért
hogy nem engedték be a hivatalos okiratok nélkül érkezőket, akik nem a határátkelőkön akartak bejutni
az országba, Európába. Magyarország kerítést épített, az EU ezt semmivel nem támogatta. Most nemrég
Görögországot támadták meg. 2015-ben az EU vezetői temérdek pénzt adtak Görögországnak, hogy
engedje be a törvénytelenül bejövőket, most ÖT évre rá pénzt (700 millió eurót) adnak, katonákat
vezényelnek oda, hogy ne engedjék be a migránsokat. Persze, Magyarországnak annak idején nem adtak
pénzt ugyanezért. 2015-ben a sok baliberális közül Guy Verhofstadt is kritizálta a magyar hatóságokat,
hogy nem engedik be a törvénytelen betolakodókat, most ugyanaz a pihentagyú, magyargyűlölő Guy
Verhofstadt ballibsis azt mondja, hogy az EU-nak ki kell állnia Görögország mellett, mert az EU határait
védik. Szóval ez a gazember most kiáll a határvédelem mellett, de mikor a magyarok védték, akkor
szidalmazta a magyar kormányt. Az ilyen emberek, akik sajnos sokan vannak az EU élén, nincs mit
keressenek a keresztény kontinensünk vezetésében.
Mára a nyugati EU országainak vezetői belátták, hogy tévedtek, amikor beengedték a törvénytelenül
betolakodókat, és azt is belátták, elismerték, hogy a kontinensünk határait meg kell védeni. Sajnos, ÖT
évnek kellett eltelnie, hogy a fejlett országok vezetői ezt belássák és igazat adjanak a Magyar
Kormánynak. Czirják Károly

Napenergiás kivilágítás
Már van annak vagy 3-4 éve, hogy a maroshévízi polgármesteri hivatal napelemes utcai kivilágításba
fektetett be. Hogy hány ilyen oszlopot vásároltak, azt nem is tudom pontosan, de a számuk meghaladja a
100 darabot, amit a város különböző utcáin felállítottak. Jelenleg egy ilyen oszlop teljes felszereléssel
nem sokkal több 4.000 (négy ezer) lejnél. Emlékszem, mikor eljött az első nap, hogy végre kigyúltak az
égők, sokunknak tetszett, hisz jó erős, fehér fénnyel árasztotta el az utat, a járdákat, és még napelemes
is, ami nem kerül pénzbe. Mondtam is egy ismerősömnek, hogy na végre a hivatal egy igen okos
befektetést pályázott meg, hisz napelemes és jó fényt is ad. Az ismerősöm csak annyit mondott, ne
örüljek ennyire, inkább nézzek a világhálón utána, hogy miket írnak, akik több éve szereltek fel ilyen
oszlopokat. Utánanéztem, és az ehhez fűződő hozzászólások egyike sem volt kedvező. Mindenki
panaszkodott, hogy még egy évet sem érnek meg az újonnan felállított napelemes kivilágításos
oszlopok, és máris végleg kialszanak, hacsak nem cserélik ki az aksijukat, ami annyira drága, hogy
kevés hivatal tudja megengedni magának. Maroshévízen is ez történt. Nem is telt egy év, és az oszlopok
zömén a kivilágítás szünetelt. Ma már ezek az oszlopok csak díszként vannak az utak mentén.
Felteszem a kérdést: a maroshévízi illetékesek nem néztek mindez után, hogy mennyire éri meg ezek
megvásárlása, mert ahogy kinéz, ez egy hiábavaló pénzkidobás volt egy olyan településen, ahol nagy a
munkanélküliség, ahol közel tíz éve nem létesítettek egyetlen egy munkahelyet sem. Czirják Károly
SPORT
Labdarúgás . A megyei labdarúgó bajnokság visszavágóinak eredményei: Maroshévízi Pro Maros–
Csicsói Ezüstfenyő 4–1 (0–1), gólszerzők: Silviu Tararache (54., 60. és 83. perc), Alin Crăciun (76.),
illetve Boldizsár István (15.).
Símaraton. Hargitafürdőn rendezték meg 37. alkalommal a hagyományos símaratont, melyre az
országból és külföldről is érkeztek versenyzők. A maroshévízi sportolók közül dobogóra lépett: Dragoș
Valentin Corpoș, aki első helyen végzett és Péter István Hunor, ő második helyezést ért el, mindketten a
13-14 évesek korcsoportjában. Az esemény a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság
szervezésében, a Hargita Megyei Sí és Biatlonszövetség közreműködésével zajlott le.

Maroshévíztől a Dunán át Minnesotába
Az elmúlt években több alkalommal is megszólaltattunk olyan maroshévízi születésű
embereket, akik több éve más országokban laknak. E lapszámunktól a maroshévízi születésű
Tankó Albert ismerteti meg az életútját, aki 1960-ban született, és jelenleg az Amerikai Egyesült
Államokban él.
- Mi volt a terved a szökéssel kapcsolatosan?
- Az eredeti tervem az volt, hogy egy pár hónapot elmegyek dolgozni a bányába, majd egy nap
átúszva a Dunát, Jugoszláviába szökök. Ahogy mentünk az autóval, négy alkalommal is megállítottak, a
sofőr mindig azt mondta, hogy szomszédokkal utazik. A szerpentinek után megláttam a Dunát, a túloldal
szép volt, rendezett. Ez volt a Jugoszláv terület. Megint megállítottak, és ez volt az első alaklom, hogy
kérték a személyi igazolványokat is. Megmutattam, és mondták, hogy egy erdélyi mit keres itt.
Mondtam, hogy dolgozni megyek, a sofőr és az utasok is mondták, hogy dolgozni megyek. A rendőrök
rádión értesítették a központot, hogy van egy erdélyi. Egy fél óra múlva elengedtek. Megérkezve az úti
cél végére, az utas társaim megmutatták nekem, hogy hova kell mennem, hogy a munkavállalási
papírokat kitöltsem. Egy motelbe mentem, ahol négyen aludtunk egy szobában. Türelmetlen lettem, alig
vártam, hogy túl legyek a szökési stresszen, nem is akartam már munkába állni. Elővettem a térképet,
melyet a bugyimba rejtettem el, mert gondoltam, hogy a rendőrök ellenőrzéskor nehogy megmotozzanak
és megkapják. Elindultam a rajz után. A sapkát a fejembe húztam, sántítva mentem, ha jött autó, a
sáncba vetettem magam, nehogy rendőrök járjanak. Elértem egy kukoricáshoz, nem vettem elő a
térképet, mert nem akartam az időt húzni. Hallottam a Duna zaját, mentem előre a kukoricásban. A
Dunához értem, itt megláttam egy katonát a kutyájával. Szerencsém volt, hogy
nem fújt a szél, hogy a kutya megérezzen. A katona cigarettára gyújtott.
Megijedtem. Visszamentem az útra, itt elővettem a térképet, és a rajzot követtem.
1982. augusztus 12-e volt, a szökési kísérletem napja. A Dunához érve
levetkeztem, megettem egy csokoládét és egy fasírozotatt, ami a kabátom belső
zsebében volt. E kabát most is megvan a zsírfolttal rajta. Kezdett szürkülődni. Az
okmányaimat egy műanyagba tettem, és a nyakamhoz kötöttem. Egy kivilágított
hajó jött, tíz perc múlva még egy. Ekkor arra gondoltam, ha két katonai hajó ilyen
hamar jött egymás után, a harmadik nem fog jönni. A ruháimat tasakba téve
magamra akasztottam és beleugrottam a vízbe. Meglepetésemre a víz tele volt
liánokkal, növényekkel, amik csavarodtak a testemre, nehezen tudtam haladni, majdnem megfulladtam,
már láttam, hogy meghalok a vízben. A Duna itt volt a legszélesebb. A folyó közepén egy sziget volt.
Aki a térképet készítette már figyelmeztetett, nehogy oda menjek, mert ott román katonák vannak.
Elkerültem a szigetet is, előttem egy fénypontot láttam, mind arra tartottam, alig volt erőm, feladtam
mindent, hisz annyira kifárasztott a növények akadálya, már magamban azt mondtam, nem baj, ha
megfognak és meglőnek, csak szabaduljak ki innen. Lassan úsztam tovább, kimerülten, imádkozva.
Kértem az Istent, hogy segítsen meg, hogy átússzak a túlsó partra. Pont éjfélkor értem a túlsó partra.
Eszembe jutott, hogy 22 órakor szöktem vízbe, így hát két órámba került átúszni. (folytatjuk). Czirják
Károly

Emlékezzünk
1890 márciusában, vagyis 130 éve megalakult a Topliczai első temetkezési társulat, E társulat fő
célja, hogy minden tagját tisztességesen, egyházi szertartással temessék el. A társulat tagjai minden
halott után egy bizonyos összeget fizettek. Így például azok, akik kilenc éven át 144 halottért pontosan
fizettek, azok többé nem voltak kötelesek fizetni. A beállási díj egy forint volt, míg a tagdíj halottak után
25 krajcár. Társulati tagok lehettek a 25. életévüket betöltött férfiak, valamint a 20 évet betöltött nők,
nemzetiségi megkülönböztetés nélkül. A tagok kötelesek voltak az elhunytak halálesetétől számított
nyolc napon belül kifizetni a 25 krajcárt.
A társulati tagkönyv tanúsága szerint sok román anyanyelvű is tagja volt a temetkezési társulatnak. A
társulat elnöke 1890-ben Zonda Vince plébános volt, jegyzője Mélik Bogdán, pénztárosa pedig Walter
Ede.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 63. rész
A siménfalvi madárrovás, 3. rész
Az eredeti karcolatokat tehát 2010- júliusában és szeptemberében a házigazdának, Péter Lászlónak
köszönhetően, alaposan megtekinthettük, ennek alapján, több helyen kiegészítettem a Szente B.
Leventétől kapott rajzot.
A jeleket beszámoztam.
1: A, Á, TA, TÁ vagy AT, ÁT 2: J 3: N vagy S 4: N vagy S
5: NT vagy OT összerovás. Hasonlít a környei (Tatabánya közelében) avar kori, íj merevítő lemez
kétszer is szereplő jeléhez.
6: A vagy Á 7: (A madár csőre) AS, SAS, ASD, DSA vagy DAS összerovás. (Ugyanez Á
magánhangzóval is elképzelhető)
8, 9: Két SZ vagy 2-es szám
10: OSZ vagy NSZ összerovás.
11: AS, SAS, ASD, DSA vagy DAS összerovás (Mint a 7-es).
12: S vagy balról jobbra: Sz, R
13: N-SZ vagy NY-SZ összerovás
14: SZ vagy 1-es szám
15: Nyolc vonal. Ezeknek alapján feltételezem, hogy ez
valami rejtekhely leírása lehet. A számok (vonalak) talán azt jelzik, hogy az elrejtő hányszor vett ki a
pénzből, vagy hányszor tett hozzá. A gerenda végét itt lefűrészelték, ezért további jelek nem láthatók.
Igaza lehet Szente B. Leventének abban, hogy a gerenda más helyről került ide, s még előző helyén
rótták bele a jeleket. Méretek: A teljes hossz: 35, 3 cm. A nyak hossza: 17 cm. A nyak átmérője: 2 cm.
Legnagyobb szélesség: 7 cm. A 11-es jel szára: 3 cm.
Mondatot nem tudok kiolvasni belőle, erőltetett megfejtést pedig nem szeretnék adni. Csak a rajzon
észrevehető legszembetűnőbb rovásbetűket emeltem ki, ezeknél még több is található némi
belemagyarázással. Friedrich Klára

HADI MORZSÁK
A budapesti pedagógusi pályafutásom alatt sikeresen alkalmaztam és tettem érdekessé
történelem óráimat megtörtént eseményekkel, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességekkel.
Ezeket, a tollforgatók jóvoltából, a szájhagyomány, a mondák és népballadák világa is megőrizte. A
hadtörténelem is feljegyzett sok olyan megtörtént esetet, amely azután kiszínezve, anekdotaként élt
tovább. Az elkövetkező években, a Hírlap hasábjain az ókori görögöktől napjainkig összegyűjtött ilyen,
úgynevezett hadi morzsákat, megtörtént eseményeket, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességeket
szeretnék közölni. A több mint százötven apró írás, a történetek eredetiségükkel, hiteles tolmácsolással,
vagy éppen izgalmasságukkal, fordulatosságukkal, úgy érzem, hogy fel fogják kelteni az olvasók
érdeklődését, figyelmét, és hasznosan eltöltött perceket fognak szerezni Önöknek. Tisztelettel,
Karácsonyi István
lllemtan
Lipót Vilmos, osztrák főherceg 1604-ben a bécsi főhadiszállás tisztjei számára az ünnepi ebédeken és
vacsorákon való megjelenést és viselkedést a következő hat pontban szabályozta:
1. A meghívottaknak kifogástalan kabátban, pucolt csizmában és tiszta fehérneműben kell asztalhoz
ülniük.
2. Evés közben a széken hintázni tilos.
3. Ivás előtt mindenki köteles a száját és a bajuszát megtörölni.
4.Tilos: a) evés után az ujjukat lenyalni
b) a lerágott csontokat az asztal alá hajigálni.
5. Tilos: a) tányérba köpni
b) az abroszba orrot fújni,
6. Tilos: az italt marha módjára ( ! ) vedelni, és részegen a székről lefordulni.

Március 15
Minden év március 15-én, az 1848-49-es forradalomra, szabadságharcra emlékezünk. 1990 óta a 2020-as év
amikor szerény módon lett Maroshévízen megünnepelve a március 15-e. Ez a koronavírus miatt kiadott szigorú
rendeletek miatt alakult így. 2020. március 15-én a római katolikus templomi ünnepi szentmise után a
templomudvarban levő emlékműnél koszorút helyezett el Bodor Attila Béla a helyi RMDSZ részéről, ugyanakkor
a megemlékezés koszorúját helyezte el Czirják Károly a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről.
Most lássunk egy korabeli tudósítást 1903-ból, 117 évvel, hogy milyen is volt településünkön a március 15-i
megemlékezés, melyet a helyi Székely Társaság szervezett. “10 órakor két aggastyán 48-as honvéd által
lobogtatott nemzeti zászló alatt fölvonulás volt az ünnepélyes Isteni tiszteletre melynek végeztével az Urmánczy
ház színháztermét zsúfolásig megtöltő és még a kapu alatt is álló lelkesült közönség előtt folyt le az ünnepély
délelőtti része. A dalárdát Gart Tivadar vezetése mellett a Hymnuszt és a Szózatot a legnagyobb szabatossággal
énekelte… Páll Károly hazafias, remek ünneplő beszéde, Mendel József lelkesülten a Talpra magyart szavalta,
Borr János, Honvéd című költeményét megható előadása és a kis gyermekek, Páll Károly, által írt alkalmi
költemények elmondása által oly lelkes hangulatot hoztak a közönségnek, hogy a szemökben összegyűlt
örömkönnyek igazi égő áldozattá lettek a haza oltárán. A tetőpontját érte el az esti előadásnál, melyben Kisfaludy
Károly „Pártütők” czímű hazafias vígjátéka került színre. A lázas tevékenység, melyet a színtársulat vezetője,
éltető lelke, özv. Soóváriné Urmánczy Ilona a szereplőkkel együtt kifejtett, méltó jutalmát nyerte el. Szereplők:
Mélik Bogdán, Bodó János, Mild Elza, Walter Marika, Mendel József, Cristea Sándor, Gart Tivadar, Walter
Kornél, Bardossyné Jákobi Atala, Kolozsi András, Moldován Szilárd, Hayer Rudolf, Papp Miklós, Cristea János,
Walter János, Császár István, Albert István.”

Koronavírus és nyertesei
Minden új vírusnak vannak nyertesei is. Itt nem az élelmiszer és a gyógyszertárakra gondolok, azokra akik
ezeknél is többet nyernek egy lehet általuk is fejlesztett vírus miatt. Egyszerű, hogy kik ezek. A tőzsdei
spekulánsok. Ezek most kivárják a tőzsdén a legalacsonyabb árfolyamokat, amikor részvényeket vásárolnak, majd
pár hónap múlva, vagy esetleg év múlva ezek a részvények megerősödnek, áraik az egekbe ugranak és így a
spekulánsok euró vagy dollár milliókat nyernek egy pár hónap leforgása alatt. És csak egy nevet mondjak, aki így
tett szert dollár milliárdokra az nem más mint Soros György. Czirják Károly
Dénes Géza rovata
Március
Szolgáltatásaink: - kontaktlencse-felírás és rendelés
Ingyenes szemüvegfelírás, számítógépes vizsgálattal
Mindenik szaküzletünk orvosi szakrendelővel van
felszerelve, ahol teljes szemüvegvizsgálatot végzünk, a
pácienseinket küldőpapír nélkül is fogadjuk
a
gyerekvizsgálatokat
speciális
fotorefraktométerrel
végezzük (kellemetlen pupillatágítás nélkül, távolsági
fotózással)
kötelező éves szemvizsgálatok cégek részére
korszerű számítógép-vezérlésű japán NIDE gépek
bármilyen kerettípusba bedolgozunk plasztik- és üveglencsét
egyaránt (gyors, olcsó és precíz munkával)
szemüvegjavításokat végzünk (keretek forrasztása)
új, amerikai készülék látásjavításra, kancsalságra
terápiák betegség és sérülés utáni rehabilitációra, memória,
reflexek, mozgás és tanulászavarok javítására
lelki tanácsadás és relaxációs terápiák
Marosvásárhely: - Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304,
0365/410-555
1918 dec. 1 sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
Rózsák tere 53. sz. Tel:0265/250-120, 0365/410-559
Dózsa György út 60. sz. Tel: 0265/265-205
Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939.
Szászrégen: - Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042,
0365/410-558
Szováta: - Fő út 196. sz. Tel:0265/577-282
A Danubius Hotelben, Tel: 0742-100-323

Március milyen legyen?
Tavaszelő, locsogó,
Ne legyen már kopogó!
Jöjjön meleg fuvalat,
S olvassza el a havat!
Jöjjön már a kikelet,
Szárnyaljon madársereg!
Sándor legyen hóbontó,
József jeget olvasztó!
Benedek hozzon bőven meleget,
Üresitse a nagy zsákját
S tegye zölddé a búzatáblát!

Orbán Erika festménye

Kisfaludi Kati: Státuszjelentés a Koronadombról
Mennyi mindenről lehetne írni! És fogok is… de a mai írást mégis természetesen egy icipicit
befolyásolja a mai helyzet világszerte. A mi címünk Øvre Krohnåsen - ami annyit jelent, hogy Felső
Koronadomb. Nemcsak domb, de még felső is, és „korona” azért, mert királyi a kilátás innen. No meg a
domb tetejét egy erdő koronázza.
Nos, ez a „korona” most új értelmet nyert. Február végén 10 napot Japánban töltöttünk. Fantasztikus
élmény volt. Én mindent szeretek, ami japán - amúgy. Tisztelem az alaposságot, a részletességet, a
tiszteletet, az alázatosságot, a pontosságot, ami a japán embert es kultúrát jellemzi. Japán motorom van,
japán sportot űzök, szóval... részletezzem még? Jó, a sushi azért nem az én világom, de amíg ott voltam,
rájöttem, a japán étkezés sem csak sushi-ból áll, és igazából az is bejött. Mindenből kis adagokat esznek,
és óriási a változatosság. A pálcikás evést is szeretem. Elegáns, és az ember nem lakik jól olyan gyorsan.
Ja, erről jut eszembe, kövér japánt nem is láttam a 10 nap alatt!
No de mialatt ott voltunk, követtük a híreket, Norvégiában megjelent az első korona- fertőzött…Mire
hazajöttünk (Március 2.-án), 10 fölött volt az esetek száma. Másnap 20 fölött, és ma (Március 17) 1358nál tartunk (délelőtt írtam ezt a cikket, délután az aktuális szám: 1422... ki tudja, mennyi lesz, amikor
olvassátok…). Bronzérmesek vagyunk, millió lakosra
eső fertőzött szempontjából.
Hazajöttünk, és karanténba vonultunk, mert hát
akkor még mi voltunk a potenciális veszélyesek.
Japán az ő csekély 276 fertőzöttjével akkor
veszélyesnek számított. Japánban viszont felkérték a
hatóságok az embereket, viseljenek szájmaszkot. És a
japánok 90%-a ezt teszi. Szállodákban, vonatokon,
üzletekben, mindenhol azzal jártak. Ezért a vírus ott
alig terjed.
Norvégiában
senki
nem
vette
komolyan,
Olaszországban sem… az emberek viccelődnek, az
élet folyik a normális mederben, és a vírus ügyesen
terjedt. Mert egészséges gyereket, felnőttet nem vesz
le a lábáról. Még csak a betegség jelét sem mutatják
ők. Viszont amikor a teljesen “egészséges” hölgy elbeszélget a 75 éves anyukájával, és véletlenül köhint
egyet……….. akkor megtörténhet, hogy a mami két hét múlva már alulról szagolja a tavasz szép
virágait. Könnyű ezt megérteni, de nem könnyű elfogadni. Mert ilyen csak filmekben van, ilyen csak
más országokban történhet, nálunk nem... “Ez csak mese, ez csak ijesztgetés”. HÁT NEM
Ez a kis okos vírus vígan terjed szájról szájra, és takarít. A világot bejárja, mert nem útlevéllel
közlekedik. Szkeptikus tüdejében ugyanolyan jól érzi magát, mint egy nagyon is informált ember
tüdejében. Olaszországban voltál és hazudsz a határon, hogy beengedjenek, ő akkor is jön veled. Szóval
érdemes komolyan venni.
Norvégiában most már leállt többnyire az élet. Én már 3. hete itthonról dolgozom, az iskolákat,
óvodákat, vendéglőket bezárták. Ember alig van az utcán, pár autó közlekedik. Mindenki otthon, a
családjával. Van aki pánikol... «mit csinálunk ennyi ideig otthon»? Van, aki harácsol, van aki örül
(egyelőre), van aki fél…. Mindegy. Csak tartsd magad távol másoktól.
És miért is? Magadért? A családodért? Ismeretlenekért? Is -is… de legfőképp azért, hogy egy kicsit
nyúzzuk! Elmagyarázom: az egészségügy kapacitása korlátozott. A vírus rohamosan terjed. Ha az élet
zajlik normálisan, semmi perc alatt óriási tömegek fertőződnek és ezek egy része súlyosan
megbetegedik. Nem mindegy, hogy 5 súlyos légzésproblémás van a hévízi sürgősségen, vagy 55
egyszerre. Lebénítja az egészségügyet. Tehát ha nem fékezzük, fennáll egy olyan helyzet, hogy
többen belehalnak, mint kellene, mert a rendszer megbirkózik a „ lomha” influenzával, de ezzel
nem.

A Kemény János Elméleti Líceum oldala
Tisztelt Szülők!
A Kemény János Elméleti Líceum pedagógusközössége megkezdte az otthoni tanulás feltételeinek a
megteremtését a felfüggesztési időszak, előreláthatóan április 22-ig, terjedő periódusára. Amíg a
szükségállapot tart, addig felfüggesztett tanítás van. (Ezt a hivatalos értesítések alapján még
pontosítjuk.) A tanévet nem fagyasztják le, amint a Tanügyminisztérium hivatalosan is nyilatkozta.
Minden évfolyamon, minden osztályban /csoportban óvónőink, osztálytanítóink, osztályfőnökeink és
szakos tanáraink tanulói vagy szülői online közösségeket hoznak létre, online tanítási-tanulási
eszközöket alkalmaznak, internetes vagy más kommunikációs csatornákat létesítenek annak érdekében,
hogy biztosítsák a tanulók tanulását ebben az időszakban.
Igyekszünk egy iskolai színtű online platformot is elindítani, hogy minden tanár, tantárgya alapján tudja
megszólítani a diákokat, ezzel megteremtve az esélyegyenlőséget.
Mivel a helyzet újszerű mindenki számára kérjük
támogassák gyerekeiket a tanulás ezen új módjában.
Bátorítjuk diákjainkat, de magunkat is az
otthontanulás szabályainak betartására:
1. Pozitív hozzáállás – minden az előrehaladást
szolgálja, fel a fejjel együtt sikerülhet!
2. Humor – jókedv – mindig arról álmodtunk,
hogy otthonról tanuljunk/dolgozzunk.
3. Kíváncsiság – nyitottság-elvégre ez egy új
tanulási-tanítási helyzet.
4. Együttműködés – egymással, tanáraitokkal,
mert akkor meglesz az eredménye.
5. Felelősségteljesség- teljesíteni kell a saját
magatok érdekében.
6. Önállóság – az élet egy jó leckét ad ezáltal. Meg kell tanulni így is tanulni.
7. Kitartás és aktivitás – ne adjátok fel. Aludjatok sokáig, de végezzétek napi rendszerességgel a
feladataitokat, amit a csoportokon, online felületeken keresztül kaptok tanáraitoktól. Mozogjatok is egy
picit kint a szabadban, sétáljatok.
8. Alkalmazkodás. Tegyetek meg mindent
az
új
tanulási
helyzetekhez
való
alkalmazkodásért. Immár lehet használni az
okos kütyüket tanulásra.
9. Elmélyülés – lassítás. Találjatok időt
ebben az időszakban a pihenésre, relaxálásra
is.
1o. Kezdeményezőkészség – találjatok
időt olyan dolgokra is, amire mostanig nem
volt időtök. Barkácsoljatok, olvassatok
érdekes dolgokról, mindent amiben kedvetek
telik.
Kedves diák!
Légy kreatív, türelmes és nyitott a megszólításra, segítsd társad, aki lemaradt a beszélgetésről, a
csoportmeghívásról! Maradj otthon, mert ez most a legbiztonságosabb!
Jó egészséget és kitartást a haladásban!

Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási
szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre:
cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita

.
Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb
használtruha üzletében. Megtalál bennünket a
központba, a Maros híd mellett.

Csempekályha építés, javítás és
pucolás…Víz és lefolyószerelés
(réz, pvc, ppr….). Külső és belső
burkolás. Konditerem
hölgyeknek… munka és
tűzvédelmi eszközök, ruhák
kaphatók. Gázpalackcsere.
Érdeklődni a 0740990165-ös
telefonszámon.

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el
üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között
válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz
istállók).tel:0742266779.
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Geröserv Plus Constructii kft.
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
alkalmaz brassói munkapontra.
Szállás és szállítás biztosítva,
bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni György Endre:
0752589797

Eladó új szépirodalmi könyvek, valamint
regények. Irányár 1-2 lej/db.
Érdeklődni, az alábbi telefonszámon:
0758611606
Eladó értékes bélyeggyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8.

Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó
állapotban, valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354
-------------------------------------------------------------------------Eladó két sőber ágy. Érdeklődni a 0744347998-as
telefonszámon lehet.
-------------------------------------------------------------------------Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is),
lakatosműhelybe
vasszekrény,
televízió
(ingyen).
Érdeklődni a 0742779344.
Eladó méz, eladó méhcsaládok .
Méhkaptárok
gyártását, vállaljuk.
Érdeklődni a
0744693028,
0743507482
telefonszámokon lehet.
--------------------------------------------Eladó jó állapotban levő több mint
100 éves szekrény és régi festmények.
0749568650
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