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Végzős orVostanhallgatók és kórházVezetők egy asztalnál

Ajánlatok és elvárások találkoztak
A cseresznyevirág, 

a megújulás jelképe

Körkép
társadalom

hirdetés

Nem várható lényeges változás a székelyföldi tulajdonvi-
szonyokban, így a mezőgazdaság struktúrájában sem – derül 
ki egy felmérésből (erről a holnapi lapszámban még többet is ol-
vashatnak). A kutatás vezetője szerint az adatok azt mutatják, 
hogy az emberek eléggé kis hányada hajlandó eladni a földjét. 
A kérdés az, hogy miért?

Igaz, hogy a térségben hagyományosan szinte minden-
kinek van egy kis földje, és ehhez a megszokásukhoz nagyon 
sokan ragaszkodnak. De ez a ragaszkodás bizonyos fokig 
kényszerből is születik. Hargita megyében például több 
nyugdíjas van, mint munkavállaló, és a munkavállalók egy 
részének nem akad munka. Mihez kezdenének ezek az em-
berek, ha még az a darabka földjük sem lenne, ha még azt a 
tíz tyúkot sem tartanák?

Akinek pedig van munkája, az sem keres túl sokat, 
és akár egyik napról a másikra elbocsáthatják. Az embe-
reknek a szakmai előrehaladásra való lehetőségük igen 
alacsony, így a szakmai karrierbe vetett bizalom is az 
ennek meg felelő szinten van. És ilyen körülmények kö-
zött ne nagyon csodálkozzunk, hogy a munkamorál ala-
csony. Ki nyújt százszázalékos teljesítményt olyankor, 
amikor úgy érzi, hogy minden berendezkedés ideiglenes. 
Ezzel magyarázható az is, hogy sokan el sem fogadnak 
egy munkaajánlatot, ha az fokozottan emelkedő bére-

zést ajánl, mert úgy gondolják, amire eljutnának arra a 
pontra, hogy emelkedjen a bérük, arra már nem lesz meg 
a munkahelyük. Bizonyos fokig az embereknek igazuk 
van. Mekkora az a magánszféra a Székelyföldön, amely 
biztosítja a szakmai előrehaladást, amely kiszámítható, 
hosszú távú lehetőségeket kínál azoknak, akiket alkal-
maz? Nagyon kevés ilyen cég van. 

Így maradnak a jövedelemkiegészítő lehetőségek: 
a föld, a háztartás körüli állatok, amelyek, ha nagyon 
szorul a helyzet, ha nincs semmire lehetőség, akkor ide-
ig-óráig egy nagyon minimál-feltételes élet alapjául szol-
gálhatnak. 

Ha a munkapiac olyan lenne, hogy a munkavállalók bíz-
nának a lehetőségeikben, abban, hogy munkahelyükre alapoz-
va hosszú távon biztosíthatják családjuk anyagi biztonságát, 
akkor nem kellene nekik az a zsebkendőnyi föld, nem töltenék 
vele az idejüket. Olyan tevékenységek felé fordulnának, amelyek 
jövedelmezőbbek egy ágyás zöldhagyma gondozásánál. 

Székelyföld modernizációjáról nagyon sok szó esett és 
esik manapság is. De az igazság az, hogy eddig még nem 
sikerült senkinek igazi, komoly eredményeket felmutatni 
ezen a területen ( főként, hogy nem is lehet egyik napról 
a másikra véghezvinni). Bizonyos fokig azért sem, mert 
még mindig nem tudjuk, mit akarunk. Még mindig nem 
vizsgáltuk meg igazán a lehetőségeinket. Illetve a stratégi-
ák egy része megvan, de sokszor olyan dolgokat tartalmaz-
nak, amit nem mer felvállalni senki. Mert nem illeszkedik 
a Székelyföldre ráhúzott szólamok által meghatározott 
közbeszédbe. Vannak igazságok, amelyek kimondása ön-
magában felérne egy stratégiával. Egyelőre nincsenek bá-
tor jelentkezők, akik erről beszélnének. Amíg lesznek, ad-
dig is őrzünk bizonyos hagyományokat kényszerből (is).

Hagyományőrzés 
kényszerből?

 NézőpoNt n Isán István Csongor

rezidensvizsga előtt álló, hatodéves 
orvostanhallgatókkal találkoztak az 
elmúlt pénteken a székelyföldi kór-
házak vezetői Marosvásárhelyen. 
a rendezvény célja az volt, hogy a 
diákok kapjanak egy képet a szé-
kelyföldi egészségügyi intézmények 
szakemberszükségletéről, illetve 
hogy a kórházigazgatók ajánlataik-
kal meggyőzzék a jövendőbeli szak-
orvosokat: érdemes itthon maradni 
és székelyföldön munkát vállalni.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Jelentős érdeklődés övezte a Ma-
rosvásárhelyen tanuló orvostan-
hallgatók részéről a péntek esti 

rendezvényt, amelyet egészségügyi 
menedzsmentet oktató tanáruk, a 
Studium Alapítvány alelnöke, dr. Vass 
Levente szervezett. Az újdonságnak 
számító, de a tervek szerint a jövő-
ben rendszeressé váló rendezvényre 
Vass Levente a székelyföldi megyék 
kórházainak vezetőit hívta el, közöt-

tük három Hargita megyei – a csík-
szeredai, a székelyudvarhelyi, illetve a 
gyergyószentmiklósi – kórház mene-
dzserét is. Az ő feladatuk volt, hogy 
azokat az utolsó éves orvostanhallga-
tókat, akik ősszel rezidensvizsgára áll-
nak, meggyőzzék arról: nem a kiván-
dorlás az egyetlen járható út a fiatal 
orvosok számára. Egyfajta állásbörze-
hangulat is kialakult a beszélgetésen, 
hiszen a jelen lévő kórházvezetők 
mindegyike igyekezett minél több fi-
atalt meggyőzni arról, hogy válassza az 
általa vezetett intézményt, vizsgázzon 
egy ottani állásra, mert szakorvosként 
szükség lesz rá. Az országban érvény-
ben lévő új rendelkezések értelmében 
ugyanis az orvosi egyetemet végzet-
teknek lehetőségük van úgynevezett 
B típusú rezidensvizsgát tenni, ami 
azt jelenti, hogy ha egy, a kórházzal 
kötött elvi megállapodást követően a 
fiatal orvos sikeresen vizsgázik az illető 
kórház által meghirdetett szakorvosi 
helyre, azt számára fönntartják, így a 
szakosodása után biztos állás várja ott. 
És bár még néhány év eltelik, míg a 

mostani hatodéves orvostanhallgatók 
szakorvo sok lesznek, a kórházaknak 
is előnyös, ha idejében gondoskodhat-
nak a pár év múlva nyugdíjba vonuló 
idős szakemberek pótlásáról. 

Kórházaikról vetített képek-
kel ismertették az általuk vezetett 
egészségügyi intézményeket a me-
nedzserek, beszéltek arról, hogy 
milyen szakorvosokra volna szüksé-
gük, illetve hogy milyen kedvezmé-
nyekkel tudnak előrukkolni az őket 
választó fiatal szakemberek számára 
– a szolgálati lakás mindegyik kór-
ház ajánlatában szerepelt, volt, ahol 
e célra felajánlott szállodai szobák-
ban, máshol albérletben vagy éppen 
kimondottan e célból felépített új 
épületben oldják meg a fiatal szak-
emberek lakásproblémáját. Asztal-
társaságokba rendeződve kötetlen 
beszélgetésen érdeklődhettek a di-
ákok az igazgatóktól a lehetőségek-
ről, illetve az igazgatók a diákoktól 
az elvárásokról. 

Láthatóan a legtöbben annál 
az asztalnál gyűltek össze, ahol a 
Székelyudvarhelyi Városi Kórház 
vezetője, Lukács Antal ismertette 
az ottani lehetőségeket, ajánlatokat 
– több orvostanhallgató is jelezte, 
hogy el szeretne foglalni ott egy ál-
lást. Szép számmal volt érdeklődő 
fiatal annál az asztalnál is, ahol De-
meter Ferenc, a csíkszeredai kórház 
vezetője ült, és többek között arról 
próbálta meggyőzni a fiatalokat, 
hogy mikor arról döntenek majd, 
hogy milyen területen szakosod-
janak, bátran válasszanak azok a 
szakmák közül is, amelyek ma hi-
ányszakmának számítanak – mint a 
fertőzős szakorvosi, vagy éppen tü-
dőgyógyász szakma. Konkrét érdek-
lődők a csíkszeredai kórház esetében 
is voltak, velük további egyeztetése-
ket folytat majd a kórház vezetősége 
az esetleges megállapodásukról. 

Demeter Ferenc csíkszeredai kórházigazgató. Tárt karokkal várja a fiatal orvosokat

A cseresznyevirág útja cím-
mel nyílt képzőművészeti 
kiállítás a japáni földrengés 

áldozatainak emlékére Csíkszeredá-
ban szombaton, a megyeháza galé-
riájában. A rendezvény része annak 
a Japán romániai nagykövetsége 
által szervezett vándorkiállításának, 
amelynek védnöke Nacuo Amemija, 
Japán romániai nagykövete. A csík-
szeredai tárlaton társszervezőként és 
házigazdaként Hargita Megye Ta-
nácsa működött közre: a megnyitón 
Rafain Zoltán megyei tanácsos mély 
együttérzését fejezte ki a megye lakói-
nak nevében a katasztrófa sújtotta Ja-

pán lakosságának. Nick Teodoreanu, 
a Kulturális Diplomáciai Intézet 
ügyvezető igazgatója bemutatta a 
kiállítást, amelynek központi eleme 
a cseresznyevirág, utalva a Japán-
ban évente megtartott fesztiválra, 
majd Estela Violeta Blaj közvetítette 
Nacuo Amemija nagykövet üzene-
tét, aki népe nevében megköszönte 
a romániaiak együttérzését és az ado-
mányokat, amelyeket a világ minden 
pontjáról, így Romániából is naponta 
kapnak. A tárlat május 12-ig látogat-
ható, és Csíkszereda után Brassóban, 
majd Bukarestben, a parlament épü-
letében lesz megtekinthető.


