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Rosszat tett a rémhírterjesztés
Megsínylette a Harmopan Rt. vállalat a koronavírus-járványt
• A megalapozatlan 
híresztelésekkel ellen-
tétben nem történtek 
újabb tömeges meg-
fertőződések a Harmo-
pan Rt. csíkszeredai 
székhelyén. A pékipari 
vállalat az álhírek és 
a gazdasági vissza-
esés miatt érezhetően 
megsínylette az elmúlt 
időszakot.

ISZLAI KATALIN

K ét hét telt el azóta, hogy fény 
derült a tömeges megfertő-
ződésre Hargita megye leg-

nagyobb pékipari vállalata, a Har-
mopan Rt. csíkszeredai székhelyén. 
Noha azóta nem történt újabb csopor-
tos megbetegedés, és a legtöbb érin-
tett napokon belül ismét munkába 
áll, mégis számos téves információ 
terjed a városban, ami kedvezőtlenül 
érinti a céget. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a pékipari vállalat 

saját költségére végeztette el 
a koronavírus teszteket két 
kollégájuk esetében, miután 
felmerült a fertőzés gyanú-
ja. Mivel pozitív eredményt 
kaptak, közbelépett a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság, és letesztelték azokat 

az alkalmazottakat, akik ugyan-
azon a részlegen dolgoztak az első két 
fertőzöttel, illetve olyanokat is, akik 
kapcsolatba kerülhettek velük. Végül 
a cég tíz alkalmazottjánál igazolták 
a fertőzést, és több mint tíz személyt 
otthoni elkülönítésbe helyeztek.

Pletykák, rémhírek

„Mára a tíz fertőzött közül nyolcat 
gyógyultnak nyilvánítottak és ki-
engedtek a kórházból, az otthoni 
elkülönítésben lévők közül pedig 
mindenki tünetmentes maradt, 

és hétfőn ismét munkába állnak” 
– tudtuk meg Albert Lászlótól, a 
Harmopan Rt. ügyvezető igazgató-
jától. A városban ettől függetlenül 
folyamatosan rémhírek terjednek 
a céggel kapcsolatban, az igazgató 
elmondása szerint gyakran halla-
nak olyan pletykákat, hogy újabb 
tíz, húsz vagy akár harminc alkal-
mazottjuk fertőződött meg. Albert 
László cáfolta ezeket az állításokat, 
és nyomatékosan leszögezte, hogy a 
kezdeti esetek óta egyetlen új meg-
betegedés történt a vállalatnál, egy 
héttel ezelőtt. Az érintett egy ka-
mionsofőr, aki nem hozható össze-
függésbe a korábbi fertőzöttekkel. 
Az igazgató azt is elismerte, hogy 
megsínylette a cég az elmúlt idő-
szakot, mivel érezhetően csökkent 
az eladásaik száma. A szükségál-
lapot feloldása után Albert szerint 
érezhetően megnövekedett az üz-
leti forgalmuk, ám amikor néhány 
napra rá fény derült a fertőzésekre, 

azonnal nagyfokú visszaesést ta-
pasztaltak. Ez mostanára valame-
lyest rendeződött, de még mindig 
nem tudták elérni a szükségállapot 
felfüggesztése utáni szintet.

Minden rendben van a vállalatnál

Problémát jelentett az is, hogy a pék-
ségek csak előrecsomagolt terméke-
ket árusíthattak, ezt a rendelkezést 
azonban nemrég felfüggesztették, 
ami kedvező hatással lehet az el-
adásokra. A céggel kapcsolatos ál-
hírek viszont továbbra is problémát 
jelentenek. Albert rámutatott: mivel 
az illetékes hatóságok nem közlik, 
hogy honnan vannak az új esetek, 
számos pletyka és szóbeszéd indul 
el a témában, és sokszor születnek 
olyan állítások, hogy biztosan a ko-
rábbi gócpontokból származnak az új 
fertőzések. „Egy közösség össze kel-
lene fogjon a nehéz helyzetben, nem 
széthúzzon és álhíreket terjesszen. 

Ezek tönkre tudnak tenni egy céget. 
Biztosítom a lakosságot, hogy min-
den rendben van a vállalatnál, to-
vábbra is megbízhatnak bennünk és 
a termékeinkben” – hangsúlyozta az 
igazgató. Hozzátette: kezdettől fogva 
tudatában volt annak, hogy ha elren-
deli a tesztelést és pozitív eredményt 
kapnak, az gazdasági visszaeséssel 
járhat. „Ezt a döntést azonban meg 
kellett hozni, mivel a járványhelyzet 
felülírja a gazdasági érdekeket. A 
biztonság az első, és ha nem léptünk 
volna, a munkatársaink számára sem 
tudtuk volna biztosítani a megfelelő 
körülményeket. „Egy percig sem bá-
nom, hogy így döntöttem, hiszen ha 
nem lépünk, sokkal súlyosabbá vál-
hatott volna a helyzet, mivel számos 
településről vannak kollégáink” – 
zárta Albert László. 

Mivel az illetékes hatóságok 
nem közlik, hogy honnan vannak 
az új esetek, számos pletyka 
és szóbeszéd indul el

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

K ét és fél hónapnyi „járványügyi”  
kényszerpihenő után június 

elejétől újra elkezdődtek a próbák a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színháznál. Az évad hátralévő részé-
ben két új produkción dolgozik a gyer-
gyószentmiklósi társulat, betartva a 
hatóságok által előírt szabályokat. A 
színháznak helyet adó kultúrotthon 
belső udvarán új szabadtéri színpad 
létesült, amely a még tartó korlátozá-
sok ideje alatt játszott előadásoknak 
ad majd teret. Várhatóan még ebben 
az évadban bemutatják a S.Ö.R., avagy 

Shakespeare Összes Rövidítve című 
darabot Barabás Árpád rendezésében. 
A S.Ö.R, a Long–Singer–Borgeson brit 
alkotóhármas alkotása egyfajta élő 
Shakespeare-album, amely a neves 
drámaíró legismertebb műveiből kira-
gadott részleteket hozza színpadra és 
egyben közelebb a nézőkhöz egy köz-
vetlen, jó humorú, improvizatív előa-
dásban – közli a társulat. A járvány 
megfékezését célzó intézkedések miatt 
valamennyi kulturális intézményhez 
hasonlóan március közepétől a Figura 
is felfüggeszteni kényszerült nyilvá-

nos és művészi tevékenységét. Ennek 
ellenére az élet nem állt meg a gyer-
gyószentmiklósi színházban: a csen-
des időszak alatt megszépült 
a két játéktér, a nagyszínpa-
dot és a teljes stúdiótermet 
újrafestették, a folyosókat 
kimeszelték, illetve számos 
olyan javítási munkálatra 
került sor, amelyre a normál 
tevékenység mellett csak a 
nyári szünetben lett volna lehetőség. 
Közben zajlanak a Stop the Tempo! 
című előadás próbái is. (Gergely Imre)

Koronavírusszámok 
Székelyföldön

Nem lassul a vírus terjedésének 
üteme Hargita megyében, ahol 
ismét újabb négy személynél 
igazolták a fertőzést vasárnap 
– derül ki a Hargita Megyei Pre-
fektusi Hivatal közleményéből. 
Ezáltal 172-re emelkedett a jár-
vány kezdete óta a térségben 
igazolt koronavírus-fertőzések 
száma. Emellett újabb ember-
életet követelt a járvány: egy 
május 29-én diagnosztizált 57 
éves Hargita megyei fertőzött 
vasárnap hunyt el, a nő a fer-
tőzés mellett több más súlyos 
betegségben szenvedett, egye-
bek közt cukorbetegséggel, 
szív elégtelenséggel és mellrák-
kal is küzdött. Ezáltal négyre 
nőtt a járvány halálos áldoza-
tainak száma a megyében. A 
gyógyultak száma továbbra is 
66, 102 aktív fertőzöttet pedig 
a csíkszeredai és a székelyud-
varhelyi kórházakban tartanak 
megfigyelés alatt. Az új esetek 
kapcsán az országos módszer-
tannak megfelelően ezúttal 
sem közölték, hogy mely 
települések érintettek. Maros 
megyében eddig 689 személy-
nél, Kovászna megyében pedig 
223 személynél mutatták ki az 
új típusú koronavírust. Orszá-
gos szinten enyhén csökkenő 
tendenciát mutatott a hétvégén 
a 24 óra alatt koronavírussal 
diagnosztizáltak száma: tegnap 
189, szombaton 187, pénteken 
196 új fertőzöttet regisztrál-
tak a csütörtöki 238 után. Az 
igazolt fertőzöttek száma ezzel 
20 479-re nőtt. Tegnap délután 
egy óráig ugyanakkor ismét 
többen gyógyultak meg 24 óra 
alatt, mint ahányan megbete-
gedtek: 219-en hagyhatták el a 
kórházat, így a gyógyultak szá-
ma 14 638-ra nőtt. A halottak 
száma lapzártánkig elérte az 
1326-ot, intenzív osztályon 144 
személyt ápoltak. 

Zajlanak a próbák a gyergyói színháznál
Mit lehet tudni az idei Vásárhelyi Forgatagról?
Idén is megszervezik Marosvásárhely magyarságának legmeghatá-
rozóbb rendezvényét, a Vásárhelyi Forgatagot. Szervezői csapata 
egyelőre azt szögezte le, hogy a rendezvény idei megvalósulásához 
három dologra van szükség: a csapat lelkes hozzáállására és szándé-
kára, a megengedő jogszabályi környezetre, és természetesen pénzre 
– számolt be a Székelyhonnak Portik Vilmos, a rendezvény főszervező-
je. „Egyeztetve a szervezőtársakkal az világos, hogy ebből a háromból 
az első megvan, pillanatnyilag úgy tűnik, a második is rendben lesz, a 
harmadikon pedig dolgozunk, hogy meglegyen. A látogatók számának 
korlátozásáról, vagyis annak módszeréről szerintem augusztusban 
fogunk dönteni, amikor már tűpontosan tudjuk, hogy a törvény mit 
enged meg, illetve az emberek egészségének védelmében mit ajánlott 
betartani” – tájékoztatta a Székelyhon olvasóit a főszervező.

• RÖVIDEN 




