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Kiállnak Raed Arafat mellett
Támogatásukról biztosították a DSU vezetőjét a sürgősségi szakemberek

ISZLAI KATALIN

N em csitulnak a kedélyek 
Raed Arafat körül a Co-
lectiv-tragédia helyszínén 

készült hatósági felvétel nyilvá-
nosságra kerülése óta. Mivel az 
említett videó sokak szerint a sür-
gősségi egységek nem megfelelő 
munkájáról tett tanúbizonyságot, 
többen követelték a belügyminisz-
térium katasztrófavédelmi főosz-
tálya (DSU) vezetőjének lemondá-
sát. A napokban aztán Marcel Vela 
belügyminiszter kijelentette, hogy 
a felvételről hamarosan elkészülő 
jelentés alapján dönti el, marad-
hat-e Arafat a DSU vezetője vagy 
sem. A SMURD alapítójának felté-
telezett menesztése két részre sza-
kította az országot: az egyik tábor 
kiáll mellette a romániai sürgős-
ségi betegellátó rendszer kiépíté-
se érdekében tett erőfeszítéseiért, 
a másik azonban a lemondását 
követeli a vélt mulasztások miatt. 
Közben a sürgősségi betegellátó 
rendszerben dolgozó egészségügyi 

személyzet is állásfoglalást fogal-
mazott meg az ügyben, támogatá-
sukról biztosítva Arafatot.

Sokan szorulnak ellátásra

A szerkesztőségünkbe eljuttatott, 141 
sürgősségi szakember által aláírt köz-
leményben az orvosok, asszisztensek, 
kórházmenedzserek és mentőszolgá-
lat-igazgatók kiemelték: a sürgősségi 
betegellátó rendszer egy stratégiai 
rendeltetésű összetett struktúra, 
amelynek működése az egészségügyi 
tárca, a belügyminisztérium és a helyi 
hatóságok együttműködésén alap-
szik. Fő céljuk az életmentés, így az 
összetett rendszer bármely elemének 
eltávolítása emberi életekbe kerül-
het. Arra is kitértek, hogy tízből egy 
romániai szorul évente a mentőszol-
gálat vagy a rohammentő-szolgálat 
(SMURD) ellátására, illetve ötből egy 
lakost látnak el évente a kórházak 
sürgősségi osztályain. Ez azt jelenti, 
hogy az ország lakosságának évente 
több mint 20 százaléka szorul sür-
gősségi ellátásra. Éppen ezért tartják 
rendkívül fontosnak az immár 30 
éve működő rendszer megóvását, 

amelyet „nem szabad sem elfelejteni, 
sem elhanyagolni, sem tönkreten-
ni”. Hozzátették: a Raed Arafat által 
megalkotott sürgősségi betegellátó 
rendszer a betegek biztonságát és éle-
tét helyezi a középpontba. Továbbá 
emlékeztetik az illetékeseket, hogy a 
30 év alatt felépített rendszert 30 nap 
alatt tönkre lehet tenni, majd felteszik 
a kérdést: mit tennének a helyére? Zá-
rásként arra is kitértek, hogy ha mégis 
menesztik Raed Arafatot, a betegek 
veszélyeztetése nélkül tiltakozó akci-
ókkal is alá fogják húzni üzenetüket. 

A közleményt az ország számos 
megyéjének egészségügyi személyze-

te aláírta, köztük Hargita, Kovászna 
és Maros megye illetékesei is. Kacsó 
Jolán, a csíkszeredai megyei kórház 
sürgősségi betegellátó egységének 
vezetője megkeresésünkre elmondta, 
a közös állásfoglalás fő üzenete az, 
hogy a sürgősségi szakemberek kiáll-
nak Raed Arafat mellett. „Az ember, 
a sürgősségi rendszer megálmodója, 
megtervezője és kialakítója mellett 
állunk ki. Úgy gondolom, hogy ha 
menesztenék, az kedvezőtlen hatással 

lenne a rendszer működésére” – erő-
sítette meg a közleményben kifejtett 
gondolatokat Kacsó Jolán.

Összefogtak a sürgősségi 
egységek. Kiállnak a SMURD 
alapítója, Raed Arafat mellett

▴ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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• Közleményben álltak ki Raed Arafat, a belügyminisz-
térium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezető-
je mellett a romániai sürgősségi betegellátó rendszer
képviselői, azaz a sürgősségi osztályok, a rohammen-
tő-szolgálat (SMURD) és a mentőszolgálat közel 150
illetékese. Az egészségügyi személyzet azt követően
fogalmazta meg állásfoglalását, hogy a Colectiv-tragé-
dia kapcsán nemrég nyilvánosságra került videó miatt
felmerült Arafat menesztése a DSU éléről.

A SMURD létrejöttéről
A SMURD elődjét (akárcsak később 
magát a szolgálatot) Raed Arafat 
palesztin származású marosvá-
sárhelyi orvos alapította 1990 
szeptemberében a nyugat-európai 
országokban működő szolgálatok 
mintájára. Kezdetben a szakember 
saját autójával szállt ki a balesetek-
hez, egy Opel Kadettel.

B A R A B Á S  H A J N A L

Kányádi Szilárd, a Csíki Játékszín
igazgatója, A gála című új színda-

rab társ-forgatókönyvírója szerint 
egy, a megszokottól eltérő, rendha-
gyó előadással készülnek. Úgy véli, 
a kis, egymástól független történe-

tekből álló darabot a humor 
tartja egyben. Az eljátszott 
helyzetekben a nézők és a 
színészek egyaránt maguk-
ra ismerhetnek. „A darab le-

hetőséget teremt arra, hogy 
egy kicsit nevessünk magunkon, 
egymáson és azon a világon, amely-
ben élünk” – fogalmazott Kányádi 
Szilárd. Hozzátette, a látványért is ér-
demes lesz megtekinteni az előadást.

Györfi  Csaba, a produkció ko-
reográfus-rendezője saját forgató-
könyve alapján rendezte a darabot, 
amelynek alapjául Ettore Scola A bál 
című fi lmje szolgált, melyben szavak 
nélkül, zenével és tánccal mesélik 
el a francia történelem ötven évét. 
A színdarab is hasonló lesz, hiszen 
nincs benne párbeszéd, egyebek 
közt ezért is jellemezte nonverbális 
örömtáncként a rendező. „A test ki-
fejező ereje sokkal erősebb a kimon-
dott szónál” – érvelt. A darabról még 
elmondta, igyekeztek a ma emberé-
nek helyzetét, a kisember problémá-
ját megmutatni benne, és egyfajta 

társadalmi tükröt tartani, hogy a 
néző magára ismerjen, mindezt sok 
humorral fűszerezve.

A gála

A Csíki Játékszín december 20-án, 
pénteken 19 órától mutatja be A gála 
című előadást a Bánk bán-bérletes 
nézőknek. Ezt követően a produkciót 
december 22-én is előadják, akkor a 

Prospero-bérlet lesz érvényes. A gála 
egyben a csíki társulat óévbúcsúztató 
előadása is, így december 30-án, hét-
főn is műsorra kerül. A kezdési időpont 
mindhárom dátum esetében 19 óra. 
Jegyvásárlásra online a www.bilete.ro 
oldalon van lehetőség, valamint sze-
mélyesen a Csíki Mozi jegypénztárá-
ban munkanapokon 9–18 óra között, 
illetve előadások előtt egy órával a Csí-
ki Játékszín jegypénztárában.

Előadás, amelyben a humor a központi elem
• Új bemutatóra készül a Csíki Játékszín, A gála című
rendhagyó előadásukat december 20-án játsszák elő-
ször a nagyközönség előtt. A nonverbális örömjátékként
jellemzett darab központi eleme a humor lesz – hang-
zott el az előadást beharangozó sajtótájékoztatón.

Újszerű előadást mutat be a Csíki Játékszín
▸ F O T Ó :  B A R A B Á S  H A J N A L

Régizene Zetelakán
A zetelaki plébániatemp-
lomban december 15-én, 
vasárnap 19 órakor a Codex 
régizene-együttes koncertjére 
várják az érdeklődőket Hargita 
Megye Tanácsa Komolyzene 
Hargita Megyének programja 
keretében.

Kávészünet 
a Mokkában
A Kávészünet nevű zenekar 
koncertezik pénteken este 
8 órától a székelyudvarhe-
lyi Mokka Kávéház emeleti 
termében. A legismertebb 
klasszikus és kortárs költők 
művei, valamint saját szö-
vegű versátiratok szólalnak 
meg modern, dinamikus 
hangzással. Az Udvarhelyi 
Fiatal Fórum által szervezett 
Folkzene és énekelt versek 
fesztiválja részeként megva-
lósuló koncertre ingyenes a 
belépés.
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