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Beperelnék a városi kórházat
A szakszervezet bírósági úton harcolná ki a dolgozók számára az üdülési jegyeket
• Aláírásgyűjtésbe kez-
dett a Sanitas szakszer-
vezet Hargita megyei 
kirendeltsége a szé-
kelyudvarhelyi kórház 
dolgozói körében, hogy 
bírósági pert indíthas-
son az intézmény ellen 
azért, mert az ott dol-
gozók az elmúlt három 
évben egyszer sem kap-
tak üdülési jegyeket. Az 
érdekvédelmi tömörülés 
közel ezer alkalmazott 
nevében indítaná el a 
jogi eljárást.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Székelyudvarhelyi Városi 
Kórház alkalmazottai 2018-
ban, 2019-ben és 2020-ban 

sem kaptak üdülési jegyeket, 
ezért az egészségügyben dol-
gozók érdekvédelmi tömörü-
lésének Hargita megyei szer-
vezete pert indítana a kórház 
ellen, ez ügyben már meg is 
kezdték az aláírásgyűjtést 
a szakszervezeti tagok kö-
rében – tudtuk meg Nyulas 

Emmától, a Sanitas Hargita 
megyei vezetőjétől.

Nem jutottak dűlőre

A kórház korábbi főigazgatójával eb-
ben a kérdésben sosem tudott dűlő-
re jutni a szakszervezet, tavaly nyá-
ron is volt egy bővített vezetőtanácsi 
ülés, amelyen az üdülési jegyek kér-
dése is terítékre került, akkor abban 
maradtak, hogy a kórház vezetésé-
nek meg kell vizsgálnia, miként tud-

nának pénzt elkülöníteni e célra, és 
hogy egyáltalán lesz-e elegendő 
forrásuk erre, „de végül sosem volt 
elegendő pénz arra, hogy kiadják az 
üdülési jegyeket” – vázolta az oko-
kat Nyulas Emma. Szerinte a kórház 
korábbi igazgatója lényegében nem 
akart üdülési jegyeket biztosítani 
a dolgozóknak. „Ezt a költséget az 
intézménynek mindig év elején kell 

belefoglalnia a költségvetésbe, és 
ki kell gazdálkodnia. De erre sosem 
jutott” – fogalmazott az egészség-
ügyi szakszervezet Hargita megyei 
vezetője. Kérdésünkre elmondta, 
az üdülési jegy 2019 óta kötelezően 
jár az alkalmazottaknak, ezért is 
szeretnének pert indítani a kórház 
ellen. Egyelőre az aláírásokat gyűj-
tik, de Nyulas Emma bízik a kez-

deményezés sikerében, véleménye 
szerint a kórházi dolgozók támo-
gatják a jogi eljárás megindítását. 
Most már nem is kimondottan az 
elmaradt utalványok kiállítását sze-
retnék elérni, hanem azt, hogy azok 
ellenértékét kapják meg a kórház 
dolgozói. „Remélhetőleg pozitív lesz 
az eredmény, még ha egy évet is kell 
pereskednünk ezért” – fogalmazott 
a szakszervezet képviselője, kitérve 
arra is, hogy mivel az érdekvédelmi 
tömörülés indítja a pert az alkalma-
zottak nevében, ezért a kórházi dol-
gozóknak nem lesznek kiadásaik a 
jogi eljárás miatt.

Sokakat érint

A probléma egyébként közel ezer 
alkalmazottat érint a székelyudvar-
helyi kórházban. A dolgozók közül 
mintegy 730 szakszervezeti tag, to-
vábbá vannak még valamivel több 
mint kétszázan, akik nem tagok. 
A szimpatizánsoknak szintén alá 
kell írniuk a támogatási ívet, ha azt 
szeretnék, hogy az ő nevükben is 
pereljen az érdekvédelmi tömörü-
lés – mondta el a szervezet megyei 
vezetője. Az alkalmazottak száma 
alapján több mint 3 millió lej az 
össz értéke a székelyudvarhelyi kór-
ház által az elmúlt három évben ki 
nem adott üdülőjegyeknek.

Az elmúlt években egyszer sem kaptak üdülési 
jegyet a székelyudvarhelyi kórház alkalmazottai

◂  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  F O T Ó :  T H O M A S  C Â M P E A N

K O V Á C S  E S Z T E R

M últ szerda óta vannak a Szé-
kelyudvarhelyi Városi Kór-

ház fertőzöttek számára fenntartott 
részlegén, panaszolja a közösségi 
oldalra is feltöltött videóüzeneté-
ben egy édesanya: mint elmeséli, 
tizenéves fi át koronavírus-gyanúval 
vitték az egészségügyi intézménybe. 
A múlt hét végén készült felvételen 
az édesanya azt állítja, hogy pené-
szes kenyeret kaptak a személyzettől 
aznap, habár a képkockákon nem 
vehető ki tisztán, hogy romlott-e a 
pékáru vagy hogy ki a gyártó. 

Naponta frissen szállítják

A helyzetről kedden értesült Bor-
ka-Balás Attila, a városi kórház ide-
iglenesen kinevezett menedzsere. 

„A legnagyobb körültekintéssel és 
komolysággal jártunk utána az eset-
nek, ezért határozottan állíthatom, 
kizárt, hogy a betegek penészes 
kenyeret kaptak” – jelentette ki az 
intézmény vezetője. Hozzátette, a 

kórházhoz naponta egyenként elő-
recsomagolva szállítja a pékség azt 
a szeletelt kenyeret, amelyet a koro-
navírus-fertőzötteknek szánnak. A 
pékáru mindennap frissen készül, 
ezért nem fordulhat elő, hogy pe-
nészes legyen. „Fontos tudni, hogy 
a koronavírus-fertőzöttek nem csak 
ahhoz az élelemhez jutnak hozzá, 
amelyet az intézményünk biztosít. 
A hozzátartozók behozhatnak cso-
magolt, felcímkézett ételt, amelyet 
összegyűjtünk, majd az ügyeletes 

nővér beviszi és kiosztja az érin-
tetteknek. Így is bekerülhetett a 
kenyér” – vázolta a menedzser. Az 
intézményvezető szerint a másik le-
hetőség, hogy a panaszos a szerdán 
vagy csütörtökön kapott kenyeret 
bontotta meg vasárnap. „Az valóban 
előfordulhat, hogy a napokkal ko-
rábban leszállított kenyér két-három 
vagy több nap múlva már pe-
nészes volt” – hangsúlyoz-
ta az illetékes. Borka-Balás 
Attila ugyanakkor fontos-
nak tartotta hozzátenni: 
a székelyudvarhelyi, Co-
vid-háttérkórházként működő 
intézmény személyzete hónapok óta 
erején felül teljesít, hogy a megfelelő 
ellátásban biztosítsa a Székelyud-
varhelyre szállított fertőzötteket. 
Az intézményvezető teljességgel ki-
zártnak tartja, hogy romlott élelmet 
juttattak volna a betegekhez, főként 
annak tükrében, hogy eddig egyet-
len hasonló panaszt sem kapott a 
kórház vezetősége.

Panasz romlott kenyérre – az intézmény szerint nem ők hibáztak
• „Pimpós” kenyeret kaptak az intézménytől: fogal-
maz videóüzenetben egy, a székelyudvarhelyi kórház 
koronavírus-részlegére beutalt édesanya és fia. Az 
intézmény vezetősége szerint kizárt, hogy ők romlott 
pékárut biztosítottak a páciensnek.

A kórházba naponta szállítják a friss pékárut

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Fotótanfolyam
A Hargita Megyei Kulturális 
Központ a Szociális, Családügyi 
és Munkaügyi Minisztérium, va-
lamint az Oktatási és Kutatási 
Minisztérium által elfogadott 
fotótanfolyamot tart február 
19-étől. A szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott közlemény szerint a 
80 órás képzésre jelentkezhet-
nek teljesen kezdők és gyakor-
lottabb fotózni vágyók, illetve 
azok is, akik hosszú ideje fo-
tóznak, de tudásukat szeretnék 
gyarapítani. A képzés 5 hétvége 
alatt zajlik. Az oktatók gyakorló 
fotográfusok: Ádám Gyula 
csíkszeredai fotográfus, Erdély 
Bálint Előd székelyudvarhelyi 
fényképész, lapunk munkatár-
sa, Molnár Attila csíkszeredai 
fotóművész-fotótörténész, 
Veres Nándor (ugyancsak 
lapunk munkatársa). További 
információk igényelhetők 
Csíkszeredában a Temesvári 
sugárút 4. szám alatt, illetve te-
lefonon a 0266-315891-es és a 
0746-244235-ös számon, vagy 
e-mailben a kultura@ccenter.
ro címen.
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