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PSD kontra PNL
Politikai vita az újabb lazítások kapcsán

A PSD azt kifogásolja, hogy 
miközben a tüntetéseket 
csupán maximum 500 fő 

részvételével engedélyezik, a sza-
badtéri koncerteken akár 75 ezer fő is 
részt vehet. Ez pedig szerintük sérti 
az alkotmány 53. cikkelyét, amely 
szerint az alapvető jogok korláto-
zásának arányosnak kell lennie a 
helyzettel, amely azt indokolja. Mar-
cel Ciolacu, a PSD elnöke szerdán 
este a România TV-nek nyilatkozva 
„aberrációnak” nevezte, hogy ilyen 
mértékben korlátozzák az emberek 
részvételét a tüntetéseken, miközben 

a kormány vezető erejét adó Nemze-
ti Liberális Párt (PNL) szeptemberi, 
zárt térben megtartandó tisztújító 
kongresszusán a tervek szerint öt-
ezer küldött vesz majd részt. „Ha 
ez az aberráció hatályban marad, 
azt fogom javasolni, hogy tartsunk 
PSD-kongresszust a Cotroceni-pa-
lota előtt” – hangoztatta Ciolacu 
annak kapcsán, hogy tüntetést kí-
vánnak szervezni az államfői palota 
előtt. Azt is megjegyezte: ha tüntetni 
nem lehet, akkor annak alternatívá-
jaként akár „koncert” keretében is 
tiltakoznak az intézkedések ellen.

Raed Arafat katasztrófavédele-
mért felelős belügyi államtitkár szer-
dán kijelentette: bírságot szabnak ki 
azokra a diszkókra, bárokra és klu-
bokra, amelyek nem ellenőrzik a be-
lépők oltási igazolását, mivel ezekbe 
a lokálokba a szabályozások szerint 
csak beoltottak léphetnek be. A bel-
ügyi államtitkár hangsúlyoz-
ta, lesznek ellenőrzések, de 
elsősorban a polgári felelős-
ségtudatra, az állampolgá-
rok felelősségérzetére alapoz 
ezen a téren. Hangsúlyozta, 
ha a szervezők beengednek 
be nem oltott személyeket 
is olyan helyekre, ahová a ha-
tályos előírások értelmében csak az 
immunizáltak léphetnek be, kockára 
teszik az emberek egészségét, életét. 
Kihágás esetén mind a rendezvény-
szervező, mind a magánszemély 
megbírságolható, mutatott rá.

Balogh Levente

Bírságot szabnak ki azokra 
a diszkókra, bárokra és klubokra, 
amelyek nem ellenőrzik 
a belépők oltási igazolását
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Egy elkeserítő tapasztalat
• F Ó R U M  

e-mailben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkeszt-
ve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Véleményét elküldheti: 

Nagyon elkeserítő, ami a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház udva-
rán történt. Július 28-án déli 12 óra körül érkeztem meg a sürgősségre 

4 éves kisfiammal, aki egy rozsdás csavarba lépett, rémült volt, és nagyon 
fájlalta a lábát. A családorvossal való egyeztetés után rögtön indultunk 
Csíkszentsimonból, a sürgősségi ellátásban reménykedve. Gondoltam, 
megnézi egy gyermekorvos, ellátja és útba igazít, hogy a továbbiakban mi 
a teendő. Megérkeztünk a kórházhoz, és parkolóhelyet nem találva, mivel 
a sorompó fel volt emelve, bementem, hogy szétnézzek, és letegyem az 
autót valahová, ahol nincs útban és könnyebben be tudom vinni a fiamat. 
Ott találtam a tisztelt (ha lehet ezt a jelzőt használni rá) kapust, aki rögtön 
fennhangon, trágár szavakat használva utasított, hogy azonnal menjek ki 
az autóval, mert tilos a parkolás a kórház területén belül. 

Függetlenül attól, hogy milyen hangnemet használt, próbáltam megér-
tetni, hogy a parkolók tele vannak és bár annyira félreállnék, amíg beviszem 
a fiam, és utána valahová félreteszem az autót. De a kapus folyamatosan 
ordított, ugyanabban a stílusban, mint előtte. Próbáltam higgadt maradni és 
mondani, hogy a fiamat be kell vigyem a sürgősségre, vagy ha nem, marad-
jon vele, amíg az út szélére félreállok valahol. Ugyebár nincs az a szülő, aki 
egyedül hagy egy rémült gyermeket és parkolóhely-vadászatra indul. Hát er-
re gúnyosan azt a választ kaptam, hogy „hova vagyok úgy el, régen sem volt 
autó”! Ekkor fogyott el a türelmem. A kisfiam sírt a hátam mögött, az úriem-
ber ordított, mint aki nem komplett. Félreálltam a kijárattól, nem akadályozva 
a forgalmat, és megállítottam az autót. Erre folyamatosan csak a trágár 
megjegyzéseit hajtogatta, még az Isten f...-ba is el küldött. Megkérdeztem, 
van-e gyermeke? Mit tenne a helyemben? A válasz egyszerűen az volt, hogy 
most az előbb hívta az igazgatónő és ordított, hogy tele az udvar autóval. 
Ekkor már én is felemeltem a hangom, és kérdeztem, az igazgatónőnek van-e 
gyermeke. Vagy hívja fel, beszélek vele, biztos hogy megérti, hát ő is ember. 
Ekkor megint gusztustalan vigyorral azt felelte: azt felejtsem el.

Ekkor telt be a pohár, otthagytam az autót, kivettem a rémülten síró fiam, 
és bementünk az épületbe, közben a kapus csak folytatta a kiabálást, és 
elküldött „melegebb éghajlatra”, és folytatta, reméli megütteti valaki az 
autót, amíg bent vagyok! A betegfelvevőnél letettem a fiam, és végigvártuk, 
amíg sorra kerültünk. Az asszisztensnő közölte, hogy sokat kell várni, mert 

nagyon sokan vannak. Azt hittem, ott helyben gutaütést kapok. Elmondtam 
neki az incidenst, hát szegény nem nyilatkozott. Be akarta vinni a fiam ada-
tait a rendszerbe, kérdeztem, de körülbelül mennyi idő, mert tudja, az autó! 
Azt válaszolta, sajnos nem tudja megmondani. Akkor megfogtam a fiam, és 
eljöttünk. Kihajtottam a kórházudvarról. Orvosi vizsgálat nélkül hoztam el 
fiam, egy borzalmas ember miatt.

Darvas Erika
***

A kórház környékén a nagy forgalom miatt gyakori a zsúfoltság és a par-
kolási probléma, szinte mindennaposak az ezzel kapcsolatos gondok. 

Mindenki be szeretne hajtani az udvarra, de ez sajnos nem lehetséges, 
hisz akkor a mentők és a betegszállító autók nem tudnának megfelelően 
mozogni. A szabály szerint a sürgősségre beteget szállító autókat be kell 
engedni, és ezeket nem is szokták a kapusok elutasítani. Ugyanakkor az 
udvaron tilos a mentők helyére parkolni, ezt mindenkinek meg kell értenie, 
hisz a nagy sürgősségeket szállító mentők akadálytalanul oda kell férjenek 
a bejárathoz, ilyenkor minden másodperc számít. Az anyuka a kórházhoz 
is eljuttatta panaszát, azt megkapta a kórház menedzsere és a kapus 
közvetlen főnöke is, a jelzetteket ki fogják vizsgálni. Amennyiben a kapus 
valóban az anyuka által visszaadott módon beszélt, az megengedhetetlen, 
a panaszostól ezért a kórház elnézést kért. A balesetet szenvedett kisgyer-
mek még aznap este megkapta a szükséges ellátást, a szülei visszahozták, 
a sürgősségi osztályon pedig ellátták a sérülését. 

Kiss Edit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sajtófelelőse
T íz alkotó vehette birtokba tíz 

napra, július 20-ától 29-éig a 
székelyudvarhelyi Spanyár-ház al-
kotóterét. A PULZUS művésztelep 
jubileumi, tizedik kiadására a szer-
vezők nem készültek kivételes prog-
rammal, mert mint mondják: a mű-
vészek találkozása, a közös alkotó 

munka önmagában ünnep.
A táborzáró kiállítást a 

Haáz Rezső Múzeum egyik 
termében rendezték be, és 
várhatóan év végéig lesz lá-
togatható. Berze Imre kép-
zőművész, a tábor művé-
szeti vezetője elmondta, az 
utazási korlátozások miatt 

nem adhattak igazi nemzetközi jel-
leget a rendezvénynek, de belföldi 
alkotók mellett Magyarországról is 
érkeztek művészek. A szervezési elv 
megmaradt: a PULZUS-ra csak egy-
szer kaphat meghívást egy alkotó, 
így tehát újabb tíz művésznek adha-

tott otthont és alkotási lehetőséget a 
város. Nincs tematikus megkötés és 
korhatár, és „nem akarjuk különö-
sebben túlpörgetni, hiszen nem ver-
senysportról van szó”, folytatta Ber-
ze. Az elsődleges cél most is az, hogy 
a művészek egy inspiratív közegben, 
jó hangulatban, tapasztalataikat, 
tudásukat egymással megosztva 
szabadon alkothassanak.

Több képzőművészeti ág

„A PULZUS résztvevői egy-egy al-
kotást itt is hagynak, gazdagodik, 
színesedik tehát a múzeum állomá-
nya, ezáltal a város is. A művésze-
ket szakmai kapcsolatok mentén, 
ajánlások alapján hívják meg, de 
előfordult már, hogy a szervező-
ket kereste meg egy-egy művész a 
részvételi szándékával” – mondta 
Berze Imre. A résztvevők nemcsak a 
klasszikus művészeti ágazatok kép-

viselői közül kerülnek ki – mint pél-
dául a festészet, szobrászat, grafi ka 
–, hanem vannak fotósok, vannak 
konceptuális alkotók, vagyis olya-
nok, akik nem a tradicionálisabb, 
tárgyi formákat, megjelenést, ha-
nem a gondolati tartalmat helyezik 
előtérbe – magyarázta a művész. 
Az alkotótábor kiváló lehetőség a 
műfajok átjárhatóságának megte-
remtésére, hiszen új technikákat 
tanulhatnak egymástól, új irány-
zatokkal is megismerkedhetnek a 
résztvevők, a fi atalok tanulhatnak 
az idősebbektől, vagy akár fordítva 
– összegezte Berze Imre.

A táborzáró kiállítást ezúttal nem 
a Képtárban, hanem a Haáz Rezső 
Múzeum egyik termében rendezik 
be. A tárlatot pénteken 18 órakor 
nyitják meg, és várhatóan év végéig 
lesz látogatható.

Kudelász Nóbel

Kerek évfordulóhoz érkezett a művésztelep

• Miközben vasárnaptól hatályba lépnek a koro-
navírus-járvány miatt elrendelt korlátozások újabb 
enyhítései, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) 
csütörtökön közölte: közigazgatási bírósághoz fordul 
a lazításokat rögzítő kormányrendelet miatt, mivel 
álláspontja szerint abban aránytalan módon korlátoz-
zák a gyülekezési szabadságot.




