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Facebook-interjú dr. Weil Gyulával

„Nem bánom, hogy bevállaltam a kalandot”
E hónap elejétől a csíkszeredai 

kórháztól dr. Weil Gyula, a 
sürgősségi osztály vezető or-

vosa Angliába, a bostoni Pilgrim 
kórházba ment tanulni és dolgozni. 
Weil Gyulával a Facebook közös-
ségi portálon beszélgettünk távo-
zásának okairól, illetve az ottani 
és az itthoni szakmai körülmények 
közötti különbségekről.

– Hová tűnt a csíkszeredai kór-
házból?

– Külföldre mentem tanulni és 
dolgozni, ahogy azt a régi erdélyi 
diákok is tették, illetve a mostaniak 
is teszik.

– És miért a messzi Angliába?

– Így is, úgy is el kellett vol-
na menjek továbbképzésre – mi-
nimum Marosvásárhelyre, tehát 
úgysem lehettem volna otthon. A 
kisebbik rosszat választottam: ha 
már nem lehetek otthon, akkor ta-
nuljak ott, ahol érdemesebb, és még 
jobban is értékelnek.

– Más ott a munka, mint itt-
hon?

– A sürgősségi munka nehéz 
mindenhol, itt Angliában is, de leg-
alább korrektül meghálálják. Sem-
miféle mellébeszélés vagy kunyerá-
lás nélkül. Itt sem szívesen marad-
nak a sürgősségen a szakemberek 
hosszú ideig, ez a munka ugyanis 
nagyon igénybe vevő, és azt bírni 
kell. Ha nem vagy elég erős psziché-
sen, fizikailag és a felkészültséget il-
letően, nem tudod csinálni.

– Feltételezem, anyagi gondok 
nem akadályozzák arrafelé a gyó-
gyítást…

– Mindenhol van pénzügyi 
jellegű gond, de amikor sürgősségi 
betegellátásról van szó, akkor itt 
megvan mindaz, ami kell. Nincs 
olyan, hogy nincs kanül vagy ép-
pen gumikesztyű. Persze itt sincs 
teljes értékű kórház egy húszezres 
településen, csak sürgősség és csa-
ládorvos. 

– Kicsit konkrétabban: mégis 
miben más egy ottani sürgősségi or-
vos munkája, mint egy itthonié?

– Kevesebb beteget kell egy 
orvos megvizsgáljon egy nap alatt, 

viszont sok mindent kell doku-
mentálni, talán több dolgot, mint 
otthon. Ez időtöltésnek tűnik 
első látásra, de jól fog majd a pa-
naszok során, a válaszlevelek ese-
tében. Összességében elmondha-
tó, hogy az otthoni állapotokhoz 
képest itt vannak pozitívumok és 
negatívumok is, ám az összeha-
sonlítás végeredménye kedvező. 
Summa summarum, nem bánom, 
hogy kijöttem, és bevállaltam a 
kalandot. Van, amit tanulni, lát-
ni, és nem utolsósorban nagyon 
jó érzés, amikor megkapod a fize-
tésedet korrektül, ahogy azt meg-
ígérték. Az orvosnak egy ilyen 
társadalomban nincs megélhetési 
gondja.

– Megtudhatjuk, hogy mi volt 
az a konkrét ok, amiért külföldre 
ment?

– A legfontosabb ok, amiért 
kijöttem, a kényszerhelyzet volt: a 
régiséget nem ismeri el Románia, 
mint szakosodási lehetőség a szak-
orvossá válás során. Persze, uniós 
előírásokra hivatkozva. Érdekes, 
hogy Anglia igen.
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kiírják a pályázatot az oktatáSi táMoGatáSra

Sportszerű lenne az adatbázis átadása
Hivatalosan is a romániai Ma-
gyar pedagógusok Szövetségét 
kérte fel a magyar állam az okta-
tási-nevelési támogatás lebonyo-
lítására. a bethlen Gábor alap-
kezelő Zrt. megbízása kapcsán 
burus Siklódi botond, a pedagó-
gusszövetség elnöke azt mondta: 
egy család sem jár rosszul, ha jo-
gosult erre a támogatásra.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Van tapasztalata a Szülőföld-
ön magyarul elnevezésű 
oktatási-nevelési támogatás 

lebonyolításában a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségének 
(RMPSZ), hiszen 2002–2003-ban, 
amikor az első pályázatot kiírták, az 
Illyés Közalapítvány megbízásából 
ők dolgozták ki a támogatás folyósí-
tásának rendszerét, készítették el az 
adatbázist és folyósították a támoga-
tást. Igaz, akkor még 40 ezer körül 
volt az igénylők száma, tavaly pedig 
már mintegy 122 ezer oktatási-neve-
lési és hatezer hallgatói támogatást 
biztosított a magyar kormány. Burus 
Siklódi Botond úgy ítéli meg, idén 
160–170 ezer gyereket és fiatalt fog 
érinteni ez a lehetőség. 

A pályázatok kiírásának eddigi 
késését a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. bejegyzésével lehet magyaráz-
ni., ám mivel a bejegyzés időközben 
megtörtént, erre a hétre már meg-
ígérték az oktatási-nevelési támoga-

tásra szóló pályázatok kiírását is. A 
feladattal az alapkezelő Zrt. bizott-
ságának döntése alapján az eddigi 
lebonyolító, az Iskola Alapítvány 
helyett az RMPSZ-t bízzák meg – a 
szakmai szervezet részére tegnap ér-
kezett a hivatalos megkeresés. Burus 
Siklódi Botond RMPSZ-elnök a 
Hargita Népe kérdésére elmondta, 
a program lebonyolítását a pedagó-
gusokon, óvónőkön, tanítókon és 
osztályfőnökökön keresztül képze-
lik el, így egyenes úton kiszűrhetők 
lesznek az esetleges nem odaillő, a 

pályázati kiírásnak nem megfelelő 
kérvényezők is. Ez alatt a magyar is-
kolába beiratkozott, de iskolába nem 
járó kérvényezőkre gondol az elnök. 
Szerinte gyorsan ki tudják építeni a 
kérvények fogadására és a támoga-
tás folyósítására szolgáló rendszert. 
Megjegyezte ugyanakkor, hogy 
sportszerűnek találná, ha az Iskola 
Alapítvány átadná nekik adatbázi-
sát ugyanúgy, ahogy 2003-ban ők 
is minden fenntartás nélkül az akkor 
kidolgozott adatbázissal segítették az 
alapítvány ilyen irányú munkáját. 

Burus Siklódi Botond szerint a programot a pedagógusokon keresztül bonyolítják fotó: csíki zsolt

Befejezte a megye területén élő vé-
dett állatfajok egyedeinek felmérést 
célzó akcióját a környezetvédelmi 
ügynökség. az adatokat európai 
uniós szakértők elé terjesztik.

Környezetvédelmi szakembe-
rekből, erdészekből, a környe-
zetvédelmi gárda embereiből, 

illetve a vadászati területek kezelőiből 
álló csapatok végezték el a megye vé-
dett vadállományának felmérését, 
amely során a helyszíni megfigyelések-
ből és a vadásztársaságoktól származó 

adatokat összesítették: a szigorúan 
védett fajok, a barnamedve-, a farkas-, 
a hiúz- és a vadmacska-populáció je-
lenlegi helyzetét értékelték ki. A vé-
dett állatok száma nem mutat jelentős 
módosulást: 850 és 1050 közötti a 
barnamedvék száma, körülbelül 200 
farkas, 250 hiúz és 420 vadmacska lel-
hető fel. Az adatokat továbbították a 
környezetvédelmi szaktárcának, azok-
ról az Európai Bizottság is értesül, így 
kidolgozható lesz a kritériumrendszer, 
amely megállapítja a kilőhető védett 
állatok számát. 

Felmérték a védett fajokat


