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PULZUS
Valutaváltó

#vélemények #karikatúra

2021. OKTÓBER 19., KEDD

SZÖVEG NÉLKÜL

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Euró
4,9481
Dollár
4,2724
100 forint 1,3714

Időjárás
Csíkszereda
12° / 1°
Gyergyószentmiklós
12° / 0°
Marosvásárhely
13° / 1°
Székelyudvarhely
12° / 2°
Vicc
– Miért büdös a pók?
–?
– Mert nyolc hónalja van!

Az olvasó véleménye
Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk nem
vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük. A közölt
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Tisztelt Andrássy! A Székelyhon sms-rovatában október 15-én megjelent
kérdésére válaszolva, Hargita Megye Tanácsánál egyelőre azon irodák, részlegek esetében rendeltük/rendeljük el a távmunkát, ahol fertőzőgyanús kolléga
volt/van. Ugyanakkor ezt az állapotot csak addig tartjuk fenn, amíg beigazolódik, hogy megszűnt a veszély. Amint kizártuk a gyanút, az illető iroda/részleg
tevékenysége a korábbiakhoz hasonló munkamenetben folytatódik. Jelen pillanatban Hargita Megye Tanácsának iktatójában van felfüggesztve az ügyfélfogadás abból a megfontolásból, hogy csökkentsük a fertőzés terjedésének
lehetőségét. Kollégáink betartják a helyzetnek megfelelő óvintézkedéseket,
ezért reméljük, hogy az intézményben folytonos maradhat a tevékenység. Ami
az iskolák működését illeti, tudni kell, hogy a megyei tanács nem rendelkezik
olyan hatáskörrel, mely a nyitva tartásukat, illetve bezárásukat szabá lyozná.
Az iskolák működését illetően két világos szabály van. Az egyik kimond ja,
hogy ha egy osztályban igazolnak egy koronavírusos megbetegedést, fel kell
függeszteni a jelenléti oktatást az adott osztályban. A másik szabály szerint
ha egy iskolában az osztályok legalább felében felfüggesztik a jelenléti oktatást, a teljes tanintézetnek át kell térnie az online tanrendre. Ugyanakkor a
jogszabályok jelenleg azt is lehetővé teszik, hogy egy iskola igazgatótanácsa
az egészségügyi igazgatóságokkal együtt az online oktatásra való áttérésről
döntsön, amennyiben ez indokolt. Ami az oltás létjogosultságát illeti, nem
kérdés, ám annak felvétele továbbra is egyéni döntésen alapul. Tisztelettel,
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke
Véleményét elküldheti

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro
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Nagyáruházban

HAMIS
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Pistike beszól a nagyáruház információs
irodájába:
– Ha egy szőke, hisztérikus fiatalasszony
jön, és panaszkodik, hogy elvesztette a
fiacskáját, mondják meg, kérem, hogy...
(Poén a rejtvényben.)
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AMPER
AZ ORRÁHOZ
KELVIN
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JUTTAT
REG ÉS ...
(ARANY)

ZOKOG
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TIBOR

FARMERMÁRKA

MAGUNK
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AZ EGYIK
OLDAL

LÓSZÍN
EZER!
JERUZSÁLEMI
DOMB
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NÖSTÉNY
DISZNÓ
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LÁM
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A FÖLDRE
VET

TANTÁL

ÁLLÓVÍZ
EGY,
ANGOLUL
ORIGÓ

ÜNNEPI
SÜTEMÉNY

Z

NEWTON

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
A KÓRHÁZBAN
– Miért, a főorvos úr tud?

