
 

 

 

 

Felkészülés az esős napokra 

Az elmúlt héten 

Központunk gyermekeivel 

őszi cipőket, téli bakkancsokat válogattunk a raktárból. 

Elképesztő, hogy a gyerekek lábmérete egy év alatt 

mennyit változik. Éppen ezért, a meleg cipők, amelyeket 

az elmúlt évben hordtak, ebben az évben  már nem megy 

fel a lábukra. De nagy szerencsénk van a raktárral, 

amelyben mindig akad 

bőven elég lábbeli, hogy a 

gyerekek és fiatalok 

válogassanak maguknak. 

Mindenki felpróbálta a cipőket, többnyire használtak, 

de még annyira jó állapotban vannak, hogy az udvaron, a 

kertben járhassanak vele, vagy az iskolába felvehessék. A 

fiatalok kevésbé találtak kedvükre valót, de nekik van 

iskolapénzük, amelyből vásárolhatnak 

majd új cipőt maguknak. A kicsik 

nagyon örvendtek a jó megeg cipellőknek.  

Kívánjuk, hogy jó egészségben használják őket! 

 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Rohamosan terjed a virus 
Romániában 

 
Romániában kéthetes 

kényszerszünetre küldik jövő 

héttől az iskolásokat, mindenütt 

kötelezővé válik a védőmaszk 

viselése, és az oltatlanok 

mobilitását korlátozó további 

szorításokat vezetnek be – 

jelentette be szerdán Klaus 

Iohannis államfő, miután 

megbeszélést tartott a 

koronavírus-járvány elleni 

védekezésben illetékes 

hatóságok vezetőivel. 

 

Az elemi iskolák alsó 

tagozatán jövő héten amúgy is 

vakáció lenne, ezt azonban most a 

teljes közoktatásra kiterjesztik, és 

kéthetesre bővítik. A 

korlátozások részleteit 

kormányhatározatban pontosítják 

a hét folyamán. Iohannis 

példaként említette, hogy 

általános éjszakai kijárási tilalom 

lép életbe, ez azonban a beoltottakra nem vonatkozik. Napközben a legtöbb helyre csak a védettséget 

igazoló „zöld igazolvánnyal” lehet majd belépni. 

Rámutatott: Nyugat-Európában, ahol 70-80 százalékos az átoltottság, az emberek visszatértek 

megszokott életükhöz, a járvány már nem érezteti hatását. Ezzel szemben a földrész „innenső” részében, 

ahol különböző okok miatt az emberek fenntartásokkal viszonyulnak a vakcinához, a járvány egy újabb 

hulláma pusztít, Romániában pedig katasztrofális helyzet alakult ki: több száz ember hal meg és több tízezer 

fertőződik meg naponta. Romániában eddig a beoltható – 12 év feletti – lakosság 35,7 százaléka oltatta be 

magát.   

A 19,3 millió lakosú Romániában szerdán meghaladta a másfél milliót a járvány kezdete óta 

beazonosított fertőzöttek száma, és 14 ezer fölé emelkedett a naponta újonnan diagnosztizált koronavírus-

fertőzések kéthetes átlaga. Az utóbbi héten több mint 2500 koronavírusos beteg vesztette életét az 

országban, és immár harmadik hete lakosságarányosan Romániában szedi a legtöbb áldozatot a járvány a 

világban. Ez elgondolkodtató. 

Javasolnám Központunk vezetőségének, hogy legalább tárgyaljunk a 12 év feletti fiataljaink 

beoltatásáról. Felelősséggel tartozunk irántuk. Mit teszünk védelmük érdekében? Szerafina n. 

 


