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A SoroS oktAtáSi központ nyelvi vetélkedője

Nemcsak a tudást, a kitartást is díjazták

Körkép
csík

Egy minapi baráti beszélgetésen hangzott el a következő 
mondat: az anyák kellene tudatosítsák magukban, a nemzet 
azt követeli meg tőlük, hogy több gyereket szüljenek. Ha így 
nevelnénk a nőket, akkor több lenne a gyerekáldás (társítva 
az abortusz megtiltásával), így újra számbeli gyarapodás in-
dulhatna el. 

A mai, szlogenek pufogtatásával feltöltött világunkban a 
fenti érvelés akár normálisnak is hangozhatna. De gondol-
junk csak bele: ki szül kötelességből gyereket? Aztán ha meg-
születik, akkor kötelességből szereti? Vagy talán be kellene 
indítani egy „gyerekgyárat”, mindenkinek lenne egy normá-
ja, aztán ha van kedve, törődne vele, ha nem, akkor a gyerek 
mehetne az árvaházba?

A családalapításhoz, a gyerekvállalási kedvhez nem pénzre 
és kötelességérzetre van szükség. Soha nem volt ez reális motivá-
ció. Szeretetre és törődésre van szükség ahhoz, hogy minél töb-
ben családot alapítsanak és gyereket neveljenek. Ez a két elem 
nagyban hiányzik társadalmunkból (és ha már a nemzetről 
beszélünk, hozzátehetjük: a magyarországi társadalomból is).

Az emberekben nagyon kevés az egymás iránti törődés. 
A hivatalokban is alig észlelni, hogy az állampolgárokkal 

törődnének. Ott „projekteket futtatnak”, „programokat haj-
tanak végre”, „elemzéseket végeznek”, „ügyfélszolgálatot és fo-
gadóórát tartanak”, magukra és működésükre figyelnek legin-
kább, nem az emberre. A nyugati társadalomban annyira jól 
(értsd gépesítve és formalizálva) működik ez, hogy ha törődés 
van is, a szeretet már teljesen kiveszett a hivatalos emberközi 
kapcsolatokból. 

Ha nincs a szeretet alaphangulata meg a társadalomban, 
ha az emberek nem élnek egymással szoros, közösségi kapcso-
latban, akkor elindulnak az elmagányosodás útján, és torz 

világképükben egyre kevésbé játszik szerepet a közösség, majd 
a család és a gyerekek. 

Meg figyelhető, hogy ott magasabb a gyerekáldás, ahol 
az emberek építenek egymásra (sokszor úgy van kialakul-
va környezetük, hogy nem lehetnek meg egymás nélkül, ez 
főként a szegény közösségekben van így, de nem föltétlenül 
csak ezekben). 

A szeretet hangulatát kell visszahozni a magyar közös-
ségbe. Olyan vezetőkre kell cserélni a jelenlegieket, akik a tel-
jesítmény mellett a szeretet értékét is előtérbe helyezik, akik 
nemcsak formális rendszereket építenek, hanem közösséget 
is újraélesztenek. Ez a feladat a legnehezebb, hiszen komoly 
bizalmi tőkét kell kialakítani – és ez nemcsak az egyház, a ci-
vil szervezetek feladata, hanem a politikusoké is, főként olyan 
kis népcsoport keretében, amilyen a mi székelyföldi magyar 
közösségünk. Ezt kell építsük, nemcsak kötelességszerűen, ha-
nem az egymás iránti törődés és szeretet jegyében. 

A gyerekáldás 
és a kötelesség

  NézőpoNt n Isán István Csongor

Tizenötödik születésnapja alkal-
mából különleges tevékenysé-
gekkel kíván előrukkolni a csík-
szeredai Soros Oktatási Központ. 
ilyen volt a tízfordulós nyelvi 
vetélkedő is, amelynek kiérté-
kelőjét és díjátadó ünnepségét 
pénteken tartották.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Angol, német, francia, olasz, 
magyar és román, vagyis a 
csíkszeredai Soros Okta-

tási Központnál tanított nyelvek-
ből kaptak feladatokat azok, akik 
beneveztek a központ tízfordulós 
nyelvi vetélkedőjére, és kitartottak 
a nehéznek bizonyuló feladatok 
során is. A vetélkedő meghirdetői 
nem tettek semmilyen kikötést, a 
pályázók bármilyen forrást igény-
be vehettek. Így aztán voltak, akik 
a hagyományos forrásanyagokat 
bújták – könyveket, szótárakat 

vettek le a polcról –, mások a csa-
ládtól, rokonoktól, barátoktól kér-
tek segítséget. Sokan voltak, akik 
az internet segítségével fogalmaz-
ták meg válaszaikat, bár a felada-
tokat úgy állították össze, hogy 
talán éppen a világháló tudott a 
legkevesebb támogatást adni a ver-
senyzőknek. 

Lázár Csilla, a vetélkedő egyik 
szervezője a Hargita Népének el-
mondta, a születésnapi rendezvé-
nyek egyikének a játékot választot-
ták, hogy ez alkalommal is népsze-
rűsítsék, amit 15 éve szolgálnak: az 
embernek élete végéig kell tanulnia. 
A nehéz, változó gazdasági helyzet 
előidézheti, hogy idősebb korban is 
szüksége van az embernek a nyelvi 
kompetenciákra. A formális tanu-
lás mellett pedig a nem formális 
tanulás, a játék is jó alkalom akár a 
nyelvi tudás fejlesztésére is. 

Amikor a vetélkedőt a 14 évnél 
idősebb korosztály számára hirdet-

ték meg, maguk a szervezők sem 
gondolták, hogy az 50 év fölöttiek 
között is nagy népszerűségnek fog 
örvendeni. A legtöbb versenyző, 
42-en természetesen a fiatalok, a 
14–25 év közöttiek köréből került 
ki; 26–35 év közötti játékosuk 17 
volt; a 36 évnél idősebb korosztály-
ból három kitartó versenyző az öt-
venen is túl volt.

Mivel az ötödik hét után a kér-
dések egyre nehezebbé váltak, már 
a kitartás is sikert hozott. Ahhoz 
ugyanis, hogy a kétezer lejes fő-
díjat kiérdemelje valaki, a nyelv-
tudás mellé elsősorban kitartásra 
volt szüksége. Az első díjat végül 
107,56 ponttal (a lehetséges 120-
ból) Marosi Béla nyerte, második 
106,16 ponttal András Imola, 
akinek jutalma 1000 lej, az 500 
lejes jutalommal járó harmadik 
díjat Nagy Norbert kapta. A leg-
idősebb, szintén kitartó versenyző 
meglepetés-díjban részesült. 

Egy héT alaTT KImErülT a hargITa mEgyEI KErET

Elsöprő Zöld Ház-siker

D. L.

R endkívül sikeresnek mi-
nősítette a tavaly debütált 
Zöld Ház program Hargita 

megyei fogadtatását Lőrincz Csil-
la, a programot irányító országos 
Környezetvédelmi Alap alelnöke. 
Mint rámutatott, a tavalyi pályázati 
időszak alatt országosan benyújtott 
több mint 10 ezer – értékében 110 
millió lejre rúgó pályázatból – 1295-
öt Hargita megyéből nyújtottak 
be, amivel megyénk – a Zöld Ház 
programban benyújtott pályázatok 
terén – messze országos elsőnek szá-
mított.

A tendencia idén is folytatódik, 
hisz míg a Zöld Ház programra 
szánt 100 millió lejes keret 75 szá-
zaléka már az első három hét alatt 
benyújtott pályázatok alapján is 
elkelni látszik, addig a megyénk-
nek leosztott keret már az első hét 
alatt kimerült. Péntekig így például 
megyénkből – más megyék kihasz-
nálatlan keretének újraosztásában 
bízva – máris 1090 darab napkol-
lektor, hőszivattyú vagy pedig a 
lakás fűtését és melegvíz-ellátását 
pellet- és biomassza-égetésű kazán 
vásárlására benyújtott pályázat érke-
zett. Lőrincz Csilla szavait nemcsak 
adatokkal támasztotta alá: a sikeres 

pályázói példaként – a pénteki sajtó-
tájékoztatónak is helyszínt biztosító 
– csíkszeredai Józsa Ildikó Éva és 
Sánta István Fürdő utcai házát mu-
tatta be, akik a tavaly megpályázott 
és a Környezetvédelmi Alap által 6 
ezer lejjel támogatott napkollektor 
révén, egy 5 ezer lejes saját önrésszel 
megpótolva mára szinte teljesen a 
„háztetőn” állítják elő a család által 
elhasznált meleg vizet – mint ven-
déglátónk, Sánta István fogalmazott, 
a rendszer hatékonyságának köszön-
hetően időjárástól függetlenül is. A 
család az elkövetkezőkben – szintén 
a Zöld Ház program nyújtotta lehe-
tőséggel élve – egy pelletfűtésű ka-
zán vásárlásához nyújtanak be újabb 
pályázatot. Lőrincz Csilla szerint a 
Zöld Ház program egy olyan mű-
ködő, eredményes támogatási rend-
szer, amelynek a környezetvédelmi 
haszna idővel fog megtérülni.

Hasonló véleményen volt a 
sajtótéjékozatón Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke is, elárulva, a környezetvédelmi 
minisztériumtól és a hozzá tartozó 
Környezetvédelmi Alaptól Hargita 
megye pályázati úton idén közel 200 
millió eurót tervez elhozni, víz-, csa-
tornarendszer és egyéb beruházások 
megvalósítása érdekében.

hirDeTÉs

Napkollektoros lakás Csíkszeredában. Háztetőn állítják elő a meleg vizet


