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Nem lehet önkormányzati képvi-
selő Vida Noémi eddigi nagybá-

nyai alpolgármester, mivel a bíróság 
a fellebbezés után sem érvényesítette 
az RMDSZ listáján szerzett tanácsosi 
mandátumát. A Máramaros megyei 
törvényszék ugyanis megalapozat-
lannak ítélte az óvást, mellyel az 
RMDSZ-es politikus a nagybányai 
bíróság korábbi döntését fellebbezte 
meg – derül ki a romániai bíróságok 
portálján közzétett ítéletből. A má-
sodfokú döntés jogerős, így az eddigi 
alpolgármester helyett a listán követ-
kező személy, Pintér Zsolt vállalko-
zó, a Főtér Fesztivál főszervezője szá-
míthat mandátumra. A nagybányai 

tanács tagjai és Cătălin Cherecheș ré-
gi-új polgármester egyébként már le-
tették a hivatali esküt, a járványhely-
zetre való tekintettel az alakulóülést 
a Nagybányai Művésztelep Hollósy 
Galériájában, zárt körben tartották. 
Az RMDSZ részéről Pap Zsolt István 
jutott még mandátumhoz, aki az elő-
ző ciklusban is önkormányzati kép-
viselő volt.

Vida Noémi mandátumát – mint 
arról beszámoltunk – korábbi össze-
férhetetlenségi ügye miatt nem iga-
zolta a bíróság. Lapunk úgy értesült, 
hogy az eddigi alpolgármesternek 
már a jelölésnél gondjai akadtak az 
Országos Feddhetetlenségi Ügynök-
ség (ANI) korábbi döntése miatt, de 
végül megfellebbezte a tiltást, és a 

bíró neki adott igazat, így jelöltethet-
te magát. Az RMDSZ-es politikusról az 
ANI 2015-ben állapította meg, hogy a 
2008 és 2012 közötti időszakban ösz-
szeférhetetlen volt, mivel ügyvezetője 
és társtulajdonosa volt az Opus Media 
Kft .-nek, amely szerződésben állt az 
önkormányzattal. Az ANI szerint eb-
ben az időszakban Vida 30 ezer lejes 
bevételhez jutott a költségvetésből. A 
politikus megtámadta a bíróságon az 
ANI határozatát, de több év pereske-
dés után a legfelsőbb bíróság a fedd-
hetetlenségi ügynökségnek adott iga-
zat, és a végleges döntés szerint nem 
tölthet be választott tisztséget.

Hasonló helyzetben volt Fazakas 
Miklós zilahi alpolgármester is, ese-
tében azonban a Szilágy megyei tör-

vényszék elfogadta a fellebbezést, és 
érvényesítette az RMDSZ színeiben 
megválasztott politikus önkormány-
zati képviselői mandátumát. A jog-
erős ítélet lehetővé teszi, hogy Zilah 
alpolgármestereként folytassa tevé-
kenységét. Az első fokon eljáró zila-
hi bíróság azért nem érvényesítette 
mandátumát, mert az ANI korábban 
összeférhetetlenséget állapított meg 
a politikusnál. Azt találta törvénybe 
ütközőnek, hogy 2012. július 23. és 
augusztus 28. között egy időben töl-
tötte be az alpolgármesteri tisztséget, 
és képviselte a várost a helyi közleke-
dési vállalat igazgatótanácsában. Az 
alpolgármester korábban lapunknak 
elmondta: 2017 óta már nem is tilos 
az ilyen tisztségek halmozása.

Nem folytathatja az önkormányzati munkát a nagybányai alpolgármester
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A kötelező maszkviselés jogsza-
bály útján történő elrendelése 
nem alkotmányellenes – hang-
súlyozta a Krónikának Puskás 
Bálint volt alkotmánybíró. Az 
orrot és szájat eltakaró maszk 
szabadtéri viselése kötelezettsé-
gének jogszerűségét megerősí-
tette Mircea Abrudean prefektus 
is. A lapunk által megszólal-
tatott tüdőgyógyász szintén 
rávilágított, hogy a maszkviselés 
nem károsítja az egészséget.

 » BEDE LAURA, BÍRÓ BLANKA

N em ütközik törvénybe, nem 
sérti az alkotmányt, ha a ha-
tóságok elrendelik a kötelező 

maszkviselést – erősítették meg a 
Krónika által megszólaltatott szak-
emberek. Lapunk annak apropóján 
járta körbe a témát, hogy ebben az 
időszakban rengeteg bírálat éri a 
kültéri maszkviselés kötelezővé té-
telét. Főleg a közösségi oldalakon 
sokan olyan véleményt fogalmaz-
nak meg, miszerint a hatóságoknak 
– az országos, valamint a megyei 
vészhelyzeti bizottságoknak – nincs 
törvényes alapjuk elrendelni ezt az 
intézkedést, sőt egyesek egyenesen 
arra buzdítják a lakosságot, hogy ne 
hordjon védőmaszkot a szabadban, 
és egy esetleges rendőrségi büntetést 
majd mindenki támadjon meg a bíró-
ságon. Mások egyszerűen azt állítják, 
hogy a maszk amúgy sem véd a koro-
navírus ellen.

Alkotmányos korlátozás
A maszk viselésének kötelezettsége 
az emberi szabadság korlátozásának 
minősül, ám a nemzetközi normák 
és Románia alkotmánya is kimondja, 
hogy egyes jogok bizonyos esetekben 
törvénnyel korlátozhatók – szögezte 
le megkeresésünkre Puskás Bálint, 
a román alkotmánybíróság egykori 
tagja. Hozzátette, a közegészségügyi 
helyzet tételesen is szerepel indok-
ként az emberi szabadság korlátozá-
sára. Románia alaptörvényének 53-as 

cikkelye világosan kimondja, hogy 
bizonyos esetekben meghatározott 
időre törvénnyel lehet korlátozni a 
jogokat, ugyanakkor azt is ponto-
sítja, hogy a közegészségügyi hely-
zet ezek közé tartozik. „Vagyis nem 
alkotmányellenes, ha jogszabállyal 
elrendelik a kötelező maszkviselést” 
– hangsúlyozta Puskás. Arra is kitért, 
a járványhelyzet kezelése nemcsak 
Romániában, hanem világszerte „el-
csúszott”, a járvány kitörése óta sok, 
egymásnak ellentmondó intézkedést 
foganatosítottak, a politikum pedig 
igyekezett a maga javára fordítani a 
járvány miatt kialakult állapotokat.

Mircea Abrudean Kolozs megyei 
prefektus szintén megerősítette la-
punknak, hogy jogszerű a kültéri 
maszkviselés kötelezettségének el-
rendelése. Mint mondta, az orrot és 
szájat eltakaró védőmaszk szabadtéri 
viseletét a fennálló járványhelyzetre 
való tekintettel a 2020/856-os számú 
kormányrendelet és más jogszabá-
lyok alapján rendelték el a megyei 
vészhelyzeti bizottságok. A prefektus 
kifejtette, a román kormány az emlí-
tett határozattal hosszabbította meg a 
vészhelyzetet, és ebben tette lehetővé 
a kültéri maszkviselés kötelezővé té-
telét. A kormány területi képviselője 
arra is felhívta a fi gyelmet, hogy a 
maszkviselési határozat ellen tett jogi 
lépéseket a bíróságok elutasították.

Szubjektív érzés 
a „nem kapok levegőt”
Szubjektív érzés, hogy a maszk vi-
selése miatt nem kapunk elegendő 
levegőt, ennek semmilyen objektív 
oka nincs – magyarázta lapunknak 
Ráduly Enikő tüdőgyógyász. Hozzá-
tette, a maszk úgy működik, mint egy 
szűrő, a cseppfertőzés a kórokozók 
átvitelének egyik lehetséges módja, 
a koronavírus is cseppfertőzéssel ter-
jed, ez ellen nyújt védelmet a maszk. 
Az orr- és szájvédő ráadásul két irány-
ba működik, tehát megakadályozza, 
hogy a viselője másoknak továbbítsa 
a fertőzést, és a viselőjét védi az őt tá-
madó fertőzéstől. Az egyszerű egész-
ségügyi maszk nem nyújt százszáza-
lékos védelmet, de nagymértékben 
csökkenti a fertőzés veszélyét. Ugyan-
akkor a levegőt teljes mértékben át-

engedi, tehát nem csökkenti az oxi-
génellátást – mutatott rá a szakorvos. 
Mint mondta, szubjektív érzés, ami-
kor valaki úgy érzi, nem kap elegen-
dő levegőt, ha viseli a maszkot. „Az 
orvosok, az egészségügyi személyzet 
naponta több órán keresztül hasz-
nálja a maszkot. Viseljük az utcán, 
ha kötelező, de a munkahelyünkön 
mindig, akkor is, ha csak egymás kö-
zött vagyunk. Amikor bemegyünk a 
betegek közé, az egyszerű egészség-
ügyi maszkra még felteszünk egy HE-
PA-szűrős arcmaszkot” – részletezte 
Ráduly Enikő. Kifejtette, ha belátjuk 
a maszkviselés pozitív hozadékát, 
az értelmét, a szükségességét és a 
védelmi szerepét, akkor mentálisan 
könnyebb megszabadulni az érzéstől, 
hogy „nem kapunk benne elég leve-
gőt”. András-Nagy Róbert sepsiszent-
györgyi kórházigazgató folyamato-
san az óvintézkedések betartására, 
a maszk viselésére kéri a lakosságot, 
hogy ne jussunk el a kórházak te-
lítődéséig. Lapunknak kifejtette, a 
szabályokat akkor is be kell tartani, 
ha nem értünk egyet valamelyik in-
tézkedéssel. Másrészt az egészséghez 
való jogot is az alkotmány szavatolja, 
e téren nemcsak jogaink, hanem kö-
telezettségeink is vannak azzal, hogy 
nem sértjük embertársaink jogait.

KORMÁNYRENDELET ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN RENDELTÉK EL A VÉDŐMASZK KÖZTEREKEN ÉS UTCÁKON VALÓ HASZNÁLATÁT 

Törvényes a kötelező maszkviselés, és nem is káros

A 3 ezreléket meghaladó településeken kötelező a maszk
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Sok teszttel időben 
megfékezni a járványt
A korlátozásokról szóló intézkedé-
seket szakemberek készítik elő, a 
döntést a megyei készenléti bizottsá-
gok hozzák meg – mondta el lapunk 
kérdésére Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere. A három-
széki megyeszékhelyen harmadik 
hete van 3 ezrelék felett a 14 napra 
számolt fertőzési mutató, így közte-
reken kötelező a maszkviselés, és az 
oktatás online zajlik. A városvezető 
rámutatott, a megyei készenléti bizott-
ság munkájában nem vesz részt hiva-
talosan, csak az informális beszélgeté-
seken, egyeztetéseken. „Egyértelműen 
látszik, hogy az erdélyi megyékben 
sokkal több tesztet végeznek, mint 
a Kárpátokon túl, így hamarabb át-
lépik a 3 ezrelékes küszöböt. Nekünk 
azonban az az érdekünk, hogy sokat 
teszteljünk, legyenek információink 
a fertőzöttek számáról. Hiszen ha 
időben meghozzuk az óvintézkedé-
seket, akkor időben megfékezzük a 
járvány terjedését” – részletezte An-
tal Árpád. Hozzátette, csak rajtunk 
múlik, hogy megfordul a trend, a 
fertőzöttségi mutató 3 ezrelék alá 
csökken, vagy tovább emelkedik, el-
éri a 8 ezreléket, amikor már az egész 
települést karantén alá kell helyez-
ni, ami teljesen összeroppanthatja 
a vállalkozói életet. Hangsúlyozta, 
tudja, hogy sokan negatívan viszo-
nyulnak ezekhez a döntésekhez, ám 
a politikusok, jelen esetben a prefek-
tusok ezt a szakemberek javaslatai 
alapján hozzák meg, ugyanakkor 
miniszteri rendeletek rögzítik, hogy 
a megyei készenléti bizottságok mi-
lyen esetben milyen döntéseket kö-
telesek meghozni.

Jelenleg egyébként azokon a te-
lepüléseken kötelező a védőmaszk 
a szabadban (köztereken, utcákon) 
is, ahol a fertőzöttek száma meg-
haladja a 3 ezreléket. Az országos 
vészhelyzeti bizottság ugyanakkor 
arra tett javaslatot, hogy ezt az ér-
téket szállítsák le, és valamennyi 
helységben tegyék kötelezővé a vé-
dőmaszk kültéri viselését, ahol ezer 
lakosra 1,5 fertőzött jut. Az ügyben 
tegnap esti ülésén készült dönteni a 
román kormány.
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