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K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A projektet az SZKA székhe-
lyén mutatták be. Csáki Ro-
zália, az SZKA ügyvezető 

elnöke történelminek nevezte ezt az 
összefogást, amelynek célja, hogy 
mindhárom székelyföldi térségben 
erősítse, segítse a civil szervezetek 
munkáját. Alapvetően szervezet-

fejlesztés, adománygyűjtő 
stratégiák kidolgozása, 
tanácsadó testületek létre-
hozása a projekt célja. Az 
együttműködés során egy 
cloud-funding online ado-
mánygyűjtő platformot is 

létrehoznának, valamint 
a tervek közt szerepel a Fuss Neki! 
program kiterjesztése a két má-
sik régióba is, továbbá célirányos 
képzéseket tartanának alternatív 
adománygyűjtő stratégiák bemu-
tatására. Vas Réka, a projekt társ-
koordinátora a Csíkszeredai The 
House Egyesület képviseletében 

elmondta, hogy az általa képviselt 
szervezet baráti társaságként indult, 
de ahhoz, hogy céljukat, vagyis a 
gazdasági környezetet és az itthon 
maradó fi atalok boldogulását se-
gíteni tudják, szintet kell lépniük. 

Ehhez kiváló lehetőség ez a társulás. 
Elekes István, a Műhely Egyesület 
alelnöke elmondta, az, hogy a Fuss 
Neki! programot Gyergyószékre is 
elviszik, jelentős segítség a szerve-
zet munkájában az ifj úsági, oktatá-

si, szakmai háttér biztosításában a 
szociális szolgáltatásokban lévők-
nek. „Húsz hónapos munkára készü-
lünk”, folytatta Csáki Rozália. Ezt az 
Active Citizens Fund közel százezer 
eurós támogatása teszi lehetővé, 
amelyet pályázati úton nyert meg a 
szervezet. A közel száz benyújtott 
pályázat 15 nyertesének egyike volt 
az SZKA – tette hozzá Csáki Rozália.

Hárman ha összefognak
Közös projektet indít három székelyföldi civil szervezet

Történelmi jelentőségű a három 
régió civil szervezeteinek 
összefogása

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D
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Mellettük egy ápoló is égési sérü-
léseket szenvedett, testfelületé-

nek 20 százaléka megégett, amikor 
megpróbálta megmenteni az áldoza-

tokat. Az osztályról 15 bete-
get átszállítottak a megyei 
kórházba, három páciens 
azonban nem engedte meg, 
hogy átvigyék. A lángok 
20 négyzetméteren pusz-
títottak, a tűzoltók három 

perc alatt eloltották a tüzet, 
de a tragédiát már nem tudták meg-
előzni. A kórház igazgatója szerint 
az osztályt nemrég újították fel, az 

elektromos és az oxigénhálózat is új 
volt. A hatóságok kutatják a tűzvész 
okait, az ügyben gondatlanságból 
elkövetett emberölése gyanúja miatt 
ügyészségi büntetőeljárás indult. A 
kórház igazgatója, Bogdan Nica sze-
rint a tragédia egyik lehetséges oka 
az, hogy az egyik beteg nagyon zak-
latott volt, az arcáról leesett az oxi-
génmaszk, és miközben az ápolónő 
megpróbálta visszahelyezni, az ágy 
megmozdult, ekkor pedig a súrlódás 
miatt szikra keletkezett. A tűzoltók el-
ső feltételezései szerint eközben a he-
lyéről elmozdult ágy hozzáütődhetett 

egy konnektorhoz, amely rövidzárla-
tos lett. A katasztrófavédelem szerint 
egyébként a kórház nem rendelkezett 
tűzrendészeti engedéllyel, és febru-
árban meg is bírságolták az ott ta-
pasztalt rendellenességek miatt.

A kórházigazgató szerint viszont 
a katasztrófavédelem által február-
ban jelzett tűzvédelmi hiányossá-
gokat 90 százalékban orvosolták, 
az elektromos berendezés új, és a 
kórház tűzvédelmi engedélyeztetés-
re vár. „Prahova megyében egyetlen 
kórház sincs rendben, mert óriási 
beruházásokra volna szükség” – 
tette hozzá. Az egészségügyi tárca 
szerint a kórházat 2020 kezdete óta 
11 alkalommal bírságolta meg az 
egészségügyi felügyelet, összesen 
közel 90 000 lej értékben.

Florin Cîţu ügyvivő kormányfő 
részvétét fejezte ki az áldozatok csa-

ládtagjainak, és arról beszélt, hogy 
Románia egészségügyi rendszere 
túlterhelt a Covid-járvány negyedik 

hulláma miatt, az egyetlen kiutat az 
oltás jelenti.

Balogh Levente

Két beteg meghalt, amikor kigyulladt egy kórterem a ploieşti-i kórházban
• Újabb romániai Covid-kórházban haltak meg pácien-
sek egy tűzvész nyomán: ezúttal a ploieşti-i megyei kór-
ház fertőzőosztályának egyik kórtermében pusztítottak 
a lángok csütörtökre virradóra. A kórteremben kezelt 
két páciens, egy 74, illetve 75 éves férfi szénné égett. Sorozatos tűzesetek országszerte

Az elmúlt évben három súlyos, több halálos áldozatot követelő kórháztűz is 
pusztított Romániában. Tavaly novemberben a Piatra Neamț-i kórház inten-
zív osztályának egyik kórtermében csaptak fel lángok, itt tíz beteg azonnal 
meghalt, majd több súlyos állapotban lévő páciens azután vesztette életét, 
hogy más kórházakba szállították. A tüzet egy túlmelegedett infúziós 
fecskendőpumpa okozhatta, amely kigyulladt, a lángok az oxigénforrásra is 
átterjedtek, amely ennek nyomán felrobbant. Idén februárban Bukarestben, 
a Matei Balș járványtani kórházban történt hasonló, öt ember életét köve-
telő incidens, amelyet egy elektromos melegítő okozhatott. Októberben a 
konstancai járványkórház intenzív osztályán ütött ki tűz, hét ember halálát 
okozva. Az intenzív osztályok kiemelten tűzveszélyesek, mivel a betegek 
lélegeztetésére használt oxigén nagyon gyúlékony. Ezért idén elrendelték, 
hogy a katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrizze a koronavírusos 
betegeket ápoló kórházak intenzív osztályait a hasonló esetek megelőzése 
érdekében – erről épp tegnapi lapszámunkban írtunk részletesen. 

• Civil háromszög a közösségi filantrópiáért címmel rendhagyó együttműködésre készül 
a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány koordinálásával a csíkszeredai The House 
Egyesület és a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont. A kezdeményezést egy 
izlandi, liechtensteini és norvég közös finanszírozási alapból valósítják meg.

Templomi gyűjtést 
szerveznek

Gyergyószék minden katoli-
kus templomában megtartják 
vasárnap a hagyományos Szent 
Erzsébet-napi gyűjtést. Idén a 
hátrányos helyzetű gyermekek 
támogatására fordítják az össze-
gyűlt adományokat – hangzott el 
a szervezet csütörtöki sajtótájé-
koztatóján. Tavaly a magukra ma-
radt idősek ellátására fordították 
a Szent Erzsébet-gyűjtés során 
összegyűlt 186 051 lejt a Caritas 
munkatársai. (Albert Eszter)

Az online oktatás 
ellen tüntettek
Az online oktatás ellen, a jelen-
léti oktatás mellett tüntettek 
a csíkszentimrei szülők és 
gyerekeik csütörtök délután. A 
demonstrálók az Arany János Ál-
talános Iskola előtt fejezték ki a 
nemtetszésüket a kormány azon 
intézkedése ellen, amely szerint 
azokban a tanintézetekben, ahol 
a személyzet átoltottsági aránya 
nem haladja meg a 60 száza-
lékot, az oktatás továbbra is 
online módon zajlik. A tiltakozó 
akción Fülöp Kinga, a település 
alpolgármestere is felszólalt.

• RÖVIDEN 


