
Erdélyi tudósítások2020. november 10.
kedd8

Le vele! Lassan, de biztosan eltűnnek a Községháza feliratok a hivatalok épületeiről 

Megtörtént: teszt nélkül is „Covid-pozitív” üzenetet kaphatunk
 » SZÉCHELY ISTVÁN

Teljesen elképedt egy csíkcsicsói nő, ami-
kor néhány nappal ezelőtt a késő esti 

órákban SMS-üzenetet kapott egy négy 
számjegyű központi számról, amelyben ar-
ról értesítették, hogy az aznap elvégzett ko-
ronavírustesztje pozitív eredményt hozott. 
Merthogy őt nem is tesztelték, így nagyon 
megdöbbent az értesítés láttán. Gegő Emőke 
múlt héten, szerdán este 11 óra után kapott 
SMS-t: a román nyelvű üzenetben az állt, 
hogy az aznap elvégzett koronavírusteszt-
je pozitív lett, maradjon otthon, vegye fel a 
kapcsolatot háziorvosával, és ha közepes 
vagy súlyos tünetek jelentkeznek nála, hív-
ja a 112-es sürgősségi segélyhívó számot. A 
nő számára azért volt megdöbbentő és tel-
jesen érthetetlen az értesítés, mert ő nem 
járt koronavírusteszten. „Nekem tesztet 
sose csináltak, tehát egyáltalán nem voltam 
tesztelve. Én arrafelé sem mentem, nem is 
jelentkeztem, nem is iratkoztam, tehát nem 
volt honnan tudják a telefonszámomat” – 
fogalmazott, megjegyezve, hogy hallott már 
korábban ilyen történetet, de kételkedett 
benne, amíg meg nem történt vele is.

Amint arról beszámolt, még aznap este 
felhívta a megyei népegészségügyi igaz-
gatóság ügyeleti vonalát, ahonnan azt a 
magyarázatot kapta, hogy valószínűleg 

rosszul olvashatóan jegyezték le a valódi 
Covid-fertőzött telefonszámát, így kaphat-
ta meg tévedésből ő az üzenetet. A nő va-
lószínűnek tartja, hogy a megyében történt 
az elírás, ugyanis tudomása szerint a rövid 
számot, amelyről az SMS-t kapta, a tűzoltó-
ságnál működő megyei operatív törzs, illet-
ve az egészségügyi igazgatóság használja, 
noha úgy értesült, hogy november elseje 
óta országszerte erről a számról értesítik a 
Covid-pozitívvá vált fertőzötteket. „Mond-
tam, hogy nincs azzal gond, ha elírták a te-
lefonszámot, de akinek igazából meg kellett 
volna kapnia, és aki tényleg pozitív, az most 
jár-kel a nagyvilágban, és megfertőz még 
akárhány embert?!” – tette fel a kérdést. Az-
óta többekkel is beszélt az esetről, és arról 
számolt be, hogy legalább három csíkszéki 
ismerősével fordult elő hasonló eset.

„Fordított” történet a családban
Gegő Emőke jelenleg karanténban van, 
ugyanis Covid-kontaktszemély: apósa – aki 
vele egy időben szintén hasonló SMS-t ka-
pott – megfertőződött. Az ő története viszont 
a fordítottja annak, ami a menyével mege-
sett: őt háromszor is letesztelték, de csak a 
harmadik minta lett pozitív, miközben már 
az első alkalommal is a koronavírus gyanú-
ját felvető tünetekkel vitték kórházba. Első 
alkalommal láz és tüdőgyulladás-gyanú mi-

att küldte kórházba a háziorvos, ahonnan 
egy sztetoszkópos vizsgálat és egy mintavé-
tel után hazaengedték. A tünetei nem múl-
tak, a háziorvos injekciót is felírt a férfi nak, 
amit egészségügyben dolgozó menye adott 
be, de néhány nap múlva újra jobbnak lát-
ták kórházba vinni a tünetek miatt. Akkor 
ismét tesztelték a férfi t, de a második labor-
eredmény is negatív volt. A kórházi osztá-
lyon, ahová beutalták, újból mintát vettek, 
és végül az vált pozitívvá a laborelemzés so-
rán – számolt be a történetről Gegő Emőke. 
Megjegyezte viszont, hogy a telefonszáma az 
apósa által sem kerülhetett be a rendszerbe, 
ugyanis nem ő van megadva kontaktsze-
mélyként a kórházban.

Nem kallódhat el a valódi fertőzött
A téves üzenettel kapcsolatban megkerestük 
a Hargita megyei közegészségügyi igazgató-
ságot. Tar Gyöngyi, az intézmény vezetője 
elmondta, ez az első ilyen eset, amelyről 
tudomást szerez, nem értesült még hason-
lóról. Az okot illetően az ő feltételezése is 
az, hogy rosszul olvashatóan írhattak le egy 
számot a tetőtől talpig védőruhába öltözött 
asszisztensek egy mintavételkor. Ez meg-
történhet, hiszen kesztyűben nehézkes az 
adatok lejegyzése – véli. Kellemetlen, és 
elnézést kérnek a téves üzenetért, üzente 
Tar Gyöngyi. Ugyanakkor arra kéri azokat, 

akikkel esetleg hasonló történik, jelezzék a 
megyei közegészségügyi igazgatóságnak, 
hogy tudomást szerezzenek arról: valaki, aki 
valóban fertőzött, nem kapta meg az értesí-
tést. Az egyébként nem történhet meg, hogy 
„elkallódik” egy fertőzött, ugyanis a valódi 
Covid-pozitív személy háziorvosát is értesí-
tik a teszteredményről, így azon a vonalon 
az igazi érintett is tudomást szerez a pozitív 
eredményről – tudtuk meg Tar Gyöngyitől.

Az igazgatóság vezetője azt is elmondta, 
éppen a téves üzenet napján kezdték el éles-
ben használni az országszerte bevezetett új 
Covid-platformot, ami egy központosított 
online felület, ahová bekerülnek a fertőzöt-
tek adatai. Párhuzamosan azonban a régi 
rendszerbe is bevezetik az adatokat, ugyanis 
az új platform még tesztidőszakban van, az 
alkalmazottak is tanulják még a működését, 
így előfordulhatnak tévedések.

ÁRUS ZSOLT JOGVÉDŐ TOVÁBBI HARCRA BIZTATJA A VESZTES FELIRAT- ÉS ZÁSZLÓCSATÁKBA BELEFÁRADT MAGYAR ELÖLJÁRÓKAT

Tanasă „leszerelte” a székely polgármestereket
Dan Tanasának eredményes perso-
rozata után ma már csak egy leve-
let kell küldenie, és a székelyföldi 
polgármesterek többsége eltávolítja 
a székely zászlókat, leveszi a Község-
háza feliratot a hivatal épületéről. 
Árus Zsolt civil jogvédő, a Székely 
Figyelő Alapítvány elnöke szerint 
– akár az általuk biztosított jogi 
segítséggel – fel kellene vállalni a 
pereket, mert a jogsértések csak így 
kerülhetnek az Emberi Jogok Európai 
Bírósága elé.

 » KOVÁCS ATTILA 

E zelőtt 4–5 évvel még a székelyföldi 
polgármesterek határozottan kiáll-
tak a Méltóságért Európában Polgá-

ri Egyesület (ADEC) által kifogásolt Köz-
ségháza feliratokért vagy az épületekre 
kitűzött székely zászlókért, vállalva az 
évekig húzódó pereskedést ezek védel-
mében. Ám a szervezet által sorozatban 
megnyert bírósági eljárások után – ame-
lyek nyomán szép lassan lekerültek a 
feliratok, eltűntek a zászlók – megtört 
az elöljárók ellenállása, mert úgy ítélték 
meg, hogy nincs törvényes eszközük a 
folyamat megállítására. Ehhez hozzájá-
rult az is, hogy a jogerős bírósági ítéletek 
végrehajtásának késlekedése miatt már 
bírságokat követelt az ADEC. Például 
Korond polgármestere nehezen kerülte 
el emiatt egy sajátságos bírói értelme-
zés nyomán megítélt, mintegy 240 000 
lejre becsülhető összegű bírság kifi zeté-
sét, Csíkszereda volt polgármesterének, 
Ráduly Róbert Kálmánnak viszont be 
kellett fi zetnie az államkincstárba egy 
75 000 lej összegű bírságot. A legutol-

só jogerős ítéletet idén júniusban hozta 
a bukaresti ítélőtábla az egyesület által 
indított feliratperben, akkor a gyergyó-
remetei községházát megnevező felirat 
eltávolításáról rendelkezett.

Felszólításra cselekedtek
Eff éle bírósági eljárásra viszont már csak 
elvétve van szükség, elég az a szabványos 
szövegű felszólító levél, amelyet nagyon 
sok polgármester kapott már az elmúlt 
években. Ennek hatására a települések 
vezetői cselekednek is, mert szélmalom-
harcnak, feleslegesnek tartják a peres-
kedést. Így jártak el tavaly Csíkszentmi-
hályon és Csíkszentkirályon, több más 
község ezt tette idén is. Farkaslaka ve-
zetői júliusban válaszolták azt az ADEC-
nek, hogy az egy hónappal korábbi 
felszólításnak eleget téve levették a Köz-
ségháza feliratot és a székely zászlókat a 
hivatali épületről, kitűzték a két román 
trikolórt, a Tamási Áron Művelődési Ház 
homlokzatán pedig a román felirat van 

felül, ahogy ezt kérték. Fenyéden a Már-
ton Áron Általános Iskola homlokzatára 
kitűzött székely zászlót vették le, Oklán-
don a polgármesteri hivatal és az orvosi 
rendelő feliratait változtatták meg, illetve 

az elhelyezőközpont és a Kelemen Imre 
Általános Iskola homlokzatán lévő szé-
kely zászlókat távolították el. Csíkráko-
son, ahol korábban sikertelenül pereltek 
a Községháza felirat védelmében, az épü-
letre kitűzött székely zászlóért ezt már 
nem vállalták, a levél nyomán levették.

Lenne segítség
Ugyanakkor Árus Zsolt gyergyószentmik-
lósi civil jogvédő, a Székely Figyelő Alapít-
vány elnöke – aki maga is sok pert folytat 
a magyar közösséget ért jogsértések miatt 
– nem tartja elfogadhatónak ezt a fajta 
magatartást. Szerinte ha ellenkezés nélkül 
végrehajtják a felszólítást a polgármeste-
rek, akkor nincs jogsértés, nincs per, nem 
tud belépni az alapítvány, amely jogerős 
kedvezőtlen ítélet esetén is a strasbourgi 
Emberi Jogok Európai Bíróságához for-
dulhat ezekben az ügyekben. „Nem egy 
ilyen ügy van már Strasbourgban, és vár-
hatóan ott már egészen másképp fognak 
hozzáállni, tehát van esély nyerni hosszú 
távon. Amióta az alapítvány is beavatko-
zik ezekbe a perekbe, ha veszít is a polgár-
mester, mi el tudjuk vinni az ügyeket az 
emberi jogi bíróságra. Ő nem tudná, de ha 
igénybe veszi a segítségünket, és hagyja, 
hogy belépjünk, akkor mi tovább visszük, 
és van esélye neki hosszú távon nyerni” – 
emlékeztetett Árus.

Megjegyezte, ez azzal is jár, hogy eze-
ket mind fel lehet mutatni a nemzetközi 
közvéleménynek, hogy lám, Romániában 
miképpen nem tartják be a törvényeket, 
hogy Románia mennyire nem jogállam. 
„Ha első körben eleget tesznek a kérés-
nek, akkor nincsenek esetek, nincs jogsér-
tés. Ha kaptak egy felszólítást, és átküldik 
nekünk, megfogalmazzuk a válaszlevelet, 
csak el kell küldeniük. Ha beperelik őket, 
megfogalmazzuk a válasziratot, képvi-
seljük őket a bíróságon – nekik ez nem 
okoz  gondot, se időtöltést” – sorolta az 
alapítvány elnöke, hozzátéve, nem mond-
hatunk le önként a jogainkról. Egyébként 
az alapítvány angol nyelven is tájékoztatja 
a nemzetközi közvéleményt, a különbö-
ző országok nagykövetségeit, nemzetközi 
szervezeteket és a sajtót is. Az angol nyel-
vű közleményeket a Szekler-monitor.sic.
hu honlapon teszik közzé.

 » A csíkcsicsói nő apósának tör-
ténete a „fordítottja” annak, ami a 
menyével megesett: a férfi t háromszor 
is tesztelték, de csak a harmadik min-
ta lett pozitív, miközben már az első 
alkalommal is a koronavírus gyanúját 
felvető tünetekkel vitték kórházba.

 » Árus Zsolt szerint ha ellenke-
zés nélkül végrehajtják a felszó-
lítást a polgármesterek, akkor 
nincs jogsértés, nincs per, nem 
tud belépni az alapítvány, amely 
a strasbourgi Emberi Jogok 
Európai Bíróságához fordulhat 
ezekben az ügyekben.
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