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Nem kell fi zetnie 
a polgármesternek

Noha létezik erre vonatkozó ítélet, 
fi zetni nem kell – így áll jelenleg 

a korondi polgármester megbír-
ságolásának ügye, amely egyúttal 
a romániai igazságszolgáltatás 
megosztottságát, egymástól eltérő 
jogszabály-értelmezését is jellemzi. 
Katona Mihály községvezető számá-
ra ugyanaz a marosvásárhelyi ítélő-
tábla hozott kedvező, jogerős ítéletet 
hétfőn, amely egy évvel ezelőtt 
pénzbírság kifi zetésére kötelezte. 
A tavaly szeptemberben a Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) által indított és most lezárult 
bírósági eljárás célja az volt, hogy 
megállapítsák, milyen összegű bír-
ságot kell fi zetnie a polgármesternek 
– mivel korábban ez a döntés szüle-
tett. A keresetet első fokon a Hargita 
megyei törvényszék, most pedig az 
ítélőtábla jogerősen is elutasította. 
Így az ítélőtábla által a Községháza 
felirat eltávolítása elmulasztásának 
sajátos értelmezése miatt megállapí-
tott pénzbírságot nem számszerűsí-
tették, tehát kifi zetni sem kell.

A felirat eltávolításáról még 2016-
ban született jogerős ítélet az ADEC 
által indított per nyomán, ezt végre is 
hajtották. Mivel az ítélőtábla azzal in-
dokolta döntését, hogy a községháza 
román megfelelője nem a „primăria”, 
hanem „casa comunală” vagy „casa 
comunei”, 2017-ben új feliratot tettek 
ki, amelyen primăria helyett casa 
comunală szerepelt a községháza 
fordításaként. Emiatt az ADEC újabb 
pert indított, hogy kötelezzék a 
községvezetőt pénzbírság kifi zeté-
sére az első jogerős ítélet végrehaj-
tásának elmulasztása miatt, noha 
az megtörtént. A Hargita megyei 
törvényszék 2018 végén úgy döntött, 
hogy a polgármester köteles a bruttó 
minimálbér 20 százalékának meg-
felelő pénzbírságot fi zetni minden 
nap késlekedésért, miután a végzés 
jogerőssé válik, ha a felirat a helyén 
marad. Noha nem sokkal később le-
vették, másodfokon az ítélőtábla úgy 
döntött, hogy 2016. október 21-től kell 
számítani a bírságot, illetve az ADEC 
számára a napi 100 lejes késedelmi 
kamatot. Ezek összege, amelynek 
számszerűsítése nem történt meg, 
meghaladta volna a 360 000
lejt. Kérdésünkre Katona Mihály 
úgy nyilatkozott, ügyvédje szerint, 
mivel korábban eleget tettek a felirat 
eltávolításáról rendelkező végzésnek, 
a pénzbírságnak nincs alapja, így azt 
nem kell kifi zetnie, de megvárják az 
ítélet írásbeli indoklását. A polgár-
mester szerint megtörténhet, hogy 
ezzel még nem zárult le végérvénye-
sen az ügy. (Kovács Attila)

HIÁNYOZNAK A FOGYÓESZKÖZÖK, AKADOZIK AZ ORVOSSÁGELLÁTÁS, MEGJELENTEK A HASZONLESŐK

Magukra hagyták a gyógyszerészeket

Érintkezés. Sok patikában már nincs védőüveg, így semmi nem óvja a gyógyszerészt

Nincs egységes eljárás arra, 
hogyan védekezzenek a gyógy-
szerészek, és egyre nagyobb 
gondot okoz az orvosságok 
beszerzése is – jelezték lap-
családunknak szakemberek, 
akik naponta több tíz beteggel, 
illetve betegesen aggódóval 
találkoznak. A Hargita megyei 
gyógyszerészkamara a magyar-
országi gyógyszerész kollégi-
umok javaslatait küldte szét 
tagjainak, románra is lefordítva 
azokat, és várja, hogy Bukarest 
segítsen. Közben megjelentek a 
haszonlesők is.

 » SIMON VIRÁG

A legtöbb gyógyszertárban csak 
kettesével engedik be a vá-
sárlókat, és nem ritka, hogy 

kétóránként tíz percre bezárnak a 
patikák, míg fertőtlenítik a kilin-
cseket, a gyógyszerészt a vásárlótól 
elválasztó üveget. Ma már sok pati-
kában nincs is hagyományos védőü-
veg, így az ott dolgozók még jobban 
ki vannak téve a fertőzésveszélynek. 
A patikusok nem feltétlenül a koro-
navírus-fertőzéstől félnek, hanem 
minden olyan fertőző betegségtől, 
amely megbetegítheti őket.

Nincs védőfelszerelésük
Egy szászrégeni gyógyszertárban 
dolgozó, neve elhallgatását kérő 
szakember jelezte, hogy napról 
napra nehezebb helyzetben van-
nak: nincs sem védőfelszerelésük, 
sem pedig egységes védekezési 
protokolljuk, másrészt pedig egyre 
nagyobb a gyógyszerhiány. Mint 
elmondta, a patikában 11-en dol-
goznak két váltásban. Mindenki-
nek egy maszkja van, és amikor 
lejár a munkaideje, otthagyja, hogy 
„pihenjen”, szellőzzön, másnap 
ugyanazt használja. Kesztyűből is 
csak egy csomaggal van, ez 50 pá-
rat jelent. „Nagyon sokan először 
hozzánk jönnek, ha meg vannak 
hűlve, ha nem tudnak aludni, tő-
lünk kérnek tanácsot. Ki tudja hon-
nan, hány helyről érkeztek haza. 
Ha bezárjuk a patikát, és csak a kis 
ablakon szolgájuk ki őket, felmér-

gelődnek, hogy nem jöhetnek be a 
helyiségbe, és elmennek a másik 
patikába. Az is nagy gond, hogy 
egyre több rendelésre nemleges vá-
laszt kaptunk, kezdünk mindenből 
kifogyni anélkül, hogy lehetősé-
günk lenne új rendelésre” – írta le 
a helyzetet a patikus.

Kifogyóban a készletek
A Hargita Megyei Gyógyszerész-
kamara elnöke, Melles Melinda a 
Székelyhonnak elmondta, kérték 
a bukaresti gyógyszerészkamara 
vezetőségétől, hogy küldjenek ki 
egy egységes szabályozást, hogy 
azt továbbítani tudják tagjaiknak, 
és azok alapján a patikák egysé-
ges intézkedéseket hozzanak. Ez 
egyelőre nem történt meg. „Mi a 
magyarországi gyógyszerészszer-
vezetek tanácsait küldtük szét 
tagjainknak, román nyelvere is 
lefordítva azokat. Nemcsak azért 
aggódunk, mert nincs egységes vé-
dekezési, eljárási szabályzat, ha-
nem ennél is nagyobb probléma, 
hogy nincsenek védőfelszerelések, 
és nincsenek gyógyszerek. Míg teg-
nap egy 50 pár kesztyűt tartalmazó 

dobozt 20 lejért (plusz áfa) vet-
tem, ma már olyan visszajelzése-
ket kaptam, hogy 65 lejért, sőt 100 
lejért akarják eladni. Megjelentek 
a spekulánsok, akik kihasználják 
ezt a helyzetet. Maszkokat sehol 
nem lehet kapni, fertőtlenítőszert 
sem. A gyógyszerkészlet is roha-
mosan fogy, és nem lehet zökke-
nőmentesen pótolni” – sorolta a 
szakember.

Bukaresttől várják a segítséget
Melles Melinda szerint a hozzájuk 
forduló emberek egyre ijedteb-
bek, pánikolnak, egyszerre több 
csomag Paracetamolt, vérnyo-
máscsökkentőt akarnak megvá-
sárolni, felhalmozni. Sokszor a 
gyógyszerészektől várják, hogy 
megnyugtassák őket. Fontos len-
ne, hogy Bukarestből az országos 
gyógyszerészkamara is odafi -
gyeljen tagjaira, az egészségügyi 
minisztérium pedig fogyóeszkö-
zöket, gyógyszereket biztosítson, 
és védje azokat, akik sok beteg és 
egészséges emberrel találkoznak, 
akik mindig „az első vonalban” 
vannak.

 » Kérték a 
bukaresti gyógy-
szerészkamara 
vezetőségétől, 
hogy küldjenek 
ki egy egységes 
szabályozást, 
hogy azt továb-
bítani tudják 
tagjaiknak, és 
azok alapján a 
patikák egysé-
ges intézkedé-
seket hozzanak. 
Ez egyelőre nem 
történt meg.
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