
A székelyudvarhelyi városi 
kórház fül-orr-gégésze-
ti részlegének épülete 

mellett igyekezett csütörtökön 
három kórházi alkalmazott el-
takarítani a múlt heti vihar ál-
tal ledöntött fákat. A három 
férfi egy daru segítségével vé-
gezte a takarítást, amikor – a 
kórházi tájékoztatás szerint 
– egyiküket a védőfelszerelé-
se visszarántotta, leesett a fá-
ról és megsérült. A balesetet 
szenvedett férfi a kórház sür-
gősségi osztályára került. Ér-
deklődésünkre Lukács Antal, 
a városi kórház igazgatója el-
mondta, hogy az alkalmazot-
tak önként, munkaidejük után 

maradtak az udvaron csütörtö-
kön, hogy eltakarítsák a vihar-
ban kidöntött fákat és a letört 
ágakat. A fül-orr-gégészet épü-
lete előtti zöldövezetben dol-
goztak. Az igazgató szerint 
a munkavédelmi előírásokat 
betartva láttak neki a mun-
kának, és egy kisebb daru se-
gítségével egy fa utolsó két ágát 
készült eltávolítani a karban-
tartó, amikor a baleset történt. 
A munkás egy kézi fűrésszel 
dolgozott, ám az igazgató sze-
rint vélhetőleg magasabbra 

nyúlt, mint ahogyan azt a védő-
felszerelése engedte, így a kö-
tél visszarántotta, és a fáról az 
oldalára esve lezuhant. 

Mivel ez munkaidő után tör-
tént, és nem értesítették a kór-
ház vezetőségét a tervezett 
munkáról, továbbá engedélyt 
sem kértek rá, nem minősül 
munkabalesetnek a karbantar-
tó sérülése, hiszen akkor már 
civilként voltak jelen a kórház 
udvarán – mondta Lukács An-
tal. Hozzáfűzte, hogy ugyan 
nem kértek engedélyt a munká-

ra, mégis meg van bizonyosodva 
róla, hogy a jószándék vezérelte 
a munkásokat, amikor nekifog-
tak takarítani. Az igazgató sze-
rint vélhetőleg a fáradtság miatt 
történt a szerencsétlen baleset. 
Lukács arról is tájékoztatott, 
hogy a karbantartó nem sérült 
meg komolyan, bal oldalán az 
egyik bordáját megütötte, de 
horzsolásokkal megúszta a bal-
esetet, és már pénteken el is 
hagyhatta a sebészeti osztályt.
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Az igazgató szerint civilként dolgoztak az alkalmazottak, amikor egyikük megsérült

Baleset a kórház udvarán

A kidőlt fákat akarták eltakarítani, amikor a baleset történt

Leesett a fáról és 

megsérült a székely-

udvarhelyi kórház 

karbantartója, miköz-

ben a múlt heti vihar 

által ledöntött fákat 

próbálta eltakarítani 

a kórház udvaráról. A 

kórházigazgató szerint 

a férfi munkaidején 

kívül, önként, civilként 

dolgozott, amikor a 

baleset történt.

Sokat tépelődtem, hogy megírjam-e 
ezt a cikket, fokozva az amúgy is rossz 
hangulatot, amelyben élünk. Végül 
megírtam, csak a tények kedvéért, min-
den tanulság nélkül.

A tömbház, ahol élek, talán az egyik 
legszebb helyen van az egész Tábor-ne-
gyedben. Hangulatos, tág térrel maga 
körül, különböző, már hatalmasra meg-
nőtt fákkal, buja, gazdag növényzettel. 
Árnyas, hűs, szeretik itt sétáltatni a kis-
babákat más tömbházak lakói is. Reggel 
a nyitott ablak mellett madárcsicsergés-
re ébredek. Régebb, amíg a tízemeletes 
tömbházakat fel nem húzták, délről a 
Szarkakőig lehetett látni, nyugatról, a te-
raszról látni lehet a Budvárt, s Lengyel-
falva egy kis szögletét is. Akik pedig a 
tömbház északi oldalán laknak, a refor-
mátus temetőn át látják az egész várost. 
Szerettem és szeretek itt lakni. Mi, vagy-
is a lakók, néhány személy kivételével a 
hetvenes évek közepén Udvarhelyszék 
különböző településeiről költöztünk 
ide. Többnyire falusiak voltunk. Sokszor 
elgondoltam magamban azt is, ha egy 
ünnep alkalmával felöltöznénk hagyo-
mányos népviseletbe, milyen pompás 
színkavalkád fakadna belőle. Csak úgy 
tobzódnának a fekete-piros, kék-piros, 
vagy a zöld-piros különböző árnyala-
tai, a varrottas vagy csipkézett ingek, 
kötények mintái. Vallás tekintetében is 
itt van kicsiben a nagyvilág, vannak köz-
tünk katolikusok, unitáriusok és refor-
mátusok, és volt egy ortodox lakó is.

A múltkor, egy hajnalon, amikor 
először vettem sorra a hajdani lakó-
kat, először kételkedni kezdtem az 
emlékeimben. Nem én találtam ki: egy 

tömbház végül is egy kisebb utcát je-
lent faluhelyen. Rég élünk itt, változott 
a világ is köröttünk, változtunk mi is. 
Megöregedtünk, néhányan eltávoztak 
közülünk, volt, aki végleg, csak ide a 
város temetőibe, ki távolabb. Van, aki 
csak a városon belül cserélt lakást, van, 
aki hazatért a szülőfalujába, mások 
elhagyták az országot is. A halottaink 
közül hárman alig harminc körül, fiata-
lon haltak meg, voltak, akik tisztes kort 
értek, mások alig ötven-hatvan között. 
Szóval sorra vettem a lakókat. A föld-
szinttel kezdtem: egy család rögtön a 
változások után hazaköltözött falura, a 
helyükre egy háromgyermekes család 
költözött, mára már elköltöztek ők is. 
Egy családból mindkét szülő meghalt, 
gyermekeik közül egy idehaza él, egy 
Amerikában. A másik két családból egy 
fiú Magyarországon él, hárman pedig 
itthon. Az első emeletről egy család fé-
lig elköltözött, ingáznak, a gyermekeik 
közül egy Magyarországon él, egy Ka-
nadában. A másik három család egyik 
tagja Görögországban él, két másik pe-
dig Magyarországon. Erről az emeletről 
két felnőtt férfi és egy fiatal meghalt, 
a többi gyermek közül – már csak így 
szólítom őket – hárman élnek a város-
ban, vagy a város környéki falvakban.

A második emeletről két család 
költözött el. Egy Magyarországra, egy 
pedig falura. A Magyarországra költö-
zött családban, ugyanúgy, ahogy az 
itteniben is két felnőtt, és két gyermek 
volt. A másik két családból, akik ma-
radtak, egy férfi meghalt, innen egy fiú 
Svájcban él, egy pedig egy svédországi 
kitérő után hazatért. A negyedik család 

minden tagja él, s a gyermekeik is ide-
haza vannak.

A harmadik emeletről egy családból 
mind a férfi, mind a feleség meghalt. A 
gyermekeik idehaza vannak. Egy csa-
ládból egy fiú Magyarországon van, egy 
a tengeren, egy pedig idehaza. Erről az 
emeletről is elköltözött két család, az 
egyik Magyarországra, a másik a váro-
son belül. Ez utóbbi család egyik gyer-
meke fiatalon meghalt, a másik idehaza 
él. A negyedik család, ahol három gyer-
mek volt, rögtön a rendszerváltás után 
Magyarországra költözött.

A negyedik emeleten, ahol élek – 
magammal kezdem – az egyik fiam 
fiatalon meghalt, a másik már korábban 
Magyarországra költözött. Itt, az eredeti 
lakók közül egy családból mindkét szülő 
meghalt, egyik lányuk Norvégiában van, 
a másik Keresztúron. A helyükbe költö-
zött új lakók gyermekei közül az egyik 
Németországban, a másik Marosvásár-
helyen él. Az eredeti lakótársak közül két 
férfi meghalt, az egyik család gyermekei 
közül egy Németországban, egy ideha-
za, míg a másik családból mindkét gyer-
mek idehaza van. Az igazsághoz tartozik, 
hogy három felnőtt gyermek, rövid, vagy 
hosszabb külföldi munka után hazatért, 
s meglelték itthon is a helyüket. 

Minden következtetés nélkül: 18-an 
Magyarországon élnek. Ketten – az egyik 
új lakó gyermeke – Németországban. 
Egy-egy személy Svájcban, Görögor-
szágban, Norvégiában, Kanadában, 
Amerikában és egy a tengeren. Örömre 
az ad okot, hogy időközben költözött egy 
kétgyermekes család is hozzánk, s most 
van egy újabb kisgyermekes család.

A világ, amelyben élünk
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