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Ismerkedés a szónoklással

Work And trAvel

Nyári diákmunka
az Egyesült Államokban

Idén is megrendezték a kárpát-
medencei kossuth-szónokver-
senyt az elte tanító- és óvókép-
ző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi 
Tanszékén, az Anyanyelvápolók 
Szövetsége és a Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társasá-
ga szervezésében. Ahogy az elő-
ző években, idén is képviselték 
hallgatóink a Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai Karát. Antal Tünde, 
a kommunikáció és közkapcsola-
tok mesterképzés elsőéves hall-
gatója idén második helyezéssel 
tért haza. A szónokversenyen 
szerzett tapasztalatairól, élmé-
nyeiről faggattuk őt.

– Miért vonzó számodra a szó-
noklás?

– Nem mondhatom, hogy eddig 
különösebben vonzott maga a szó-
noklás. Nagyon szeretek beszélni, 
és igen elememben érzem magam, 
hogyha a figyelem középpontjában 
lehetek, de soha nem volt célom, 
hogy szónokversenyekre járjak. Leg-
először a tavaly találtam szemben ma-
gam ezzel a lehetőséggel, és akkor úgy 
éreztem, részt kell vennem. Olyan 
ember vagyok ugyanis, aki hallgat a 
megérzéseire, akkor sem cselekedhet-
tem másként. Most már, hogy kicsit 
beleláttam a retorika világába, azt 
mondhatom, nagyon szeretek ezzel 
foglalkozni, és remélem, sokszor lesz 
még az életben alkalmam szónokol-
ni, beszédet mondani.

– Tavaly már megmérettettél a 
versenyen. Miért jelentkeztél idén is a 
vetélkedőre?

– Egyrészt azért, mert a tavaly 
nagyon sok aranyos, kedves embert 
ismerhettem meg a verseny ideje 
alatt, és számomra jóleső érzés volt 
ott lenni. Fölöttébb kellemes élmé-
nyek maradtak a múlt évről bennem. 
Idén ezeket az élményeket szerettem 
volna újra átélni, és reménykedtem, 
hogy az akkori versenyzőkkel ismét 
találkozhatom. Másrészt, az egyik 
legjobb barátnőm biztatására jelent-
keztem újra, akinek ezúton is kö-
szönöm, hogy rábeszélt, és most is, 
ahogyan minden helyzetben, végig 
mellettem volt, támogatott.

– Erdélyiként hogyan fogadtak?

– Örültek nekünk. Mindig 
örömmel várják és fogadják a ha-

táron túli versenyzőket a szerve-
zők, valamint a közönség egyaránt. 
Egyébként az idén is szép számban 
voltunk Erdélyből, de nemcsak in-
nen, Felvidékről szintúgy.

– Tavaly óta képezted magad bár-
milyen formában?

– Bárcsak azt mondhatnám, 
hogy igen. Nem, nem képeztem ma-
gam, ugyanis az elmúlt időszakban, 
sajnos nemigen volt rá időm. Ugye, 
most vagyok túl egy szakdolgozat-
írós időszakon, ami nem mondom, 
hogy minden időmet elveszi, de le 
tud kötni, legalábbis egy darabig 
mindenképp.

– Szerinted mi a jó szónok titka?

– A jó szónok titka szerintem el-
sősorban a hitelesség. Hogyha az em-
berek látják rajtad, hogy amit mon-
dasz, azt valóban úgy gondolod, nem 
csupán szövegelsz, akkor nyert ügyed 
van. Ezenkívül kiemelném még a hu-
mor fontosságát, amelyet Cicero már 
az ókorban a jó szónoki beszéd elen-
gedhetetlen hozzávalójának tartott. 
Egy éve a versenyt követő interjúban 
azt mondtam, kiemelten fontos, 
hogy légy őszinte, és add önmagad. 
Most ezt kiegészítem azzal, hogy: 
soha ne felejts el hinni magadban!

– Gondolkodtál már azon, hogy 
más szónokversenyekre is jelentkezz?

– Nem. Nem is tudom, hogy 
hol szoktak még ehhez hasonló ver-
senyeket szervezni. De ha a jövőben 
adódik rá alkalmam, szívesen kipró-
bálom magam máshol is, természe-
tesen. Már csak tapasztalatszerzés 
szempontjából is megéri, úgy gon-
dolom.

– Mennyire jelentett kihívást a 
beszéd megírása? Milyen mértékben 
kellett a témával kapcsolatos ismerete-
idet bővítened előtte?

– Ahhoz, hogy sikerüljön meg-
írnod egy jó és hatásos szónoki be-
szédet, mindig erősen javasolt az is-
mereteid bővítése, hiszen még akkor 
sem tudhatsz mindent egy témáról, 
ha az nagyon közel áll hozzád. A 
szónoki beszéd megírásának tehát 
egy fontos és merőben meghatáro-
zó eleme az anyaggyűjtés. Na már 
most, én ezt elméletben nagyon jól 
tudom. Retorikaórán Hubbes ta-
nár úr sikerrel sulykolta belénk ezt. 
A gyakorlatban viszont az történt, 
hogy nem volt sok időm, amelyet a 
beszédem megírására fordíthattam 
volna, ezért egy nagyon minimális 
utánaolvasást követően leültem a 
gépem elé, és gyorsan kiírtam ma-
gamból azt, ami éppen akkor ben-
nem volt. Tudni kell rólam, hogy az 
egyik jó vagy rossz tulajdonságom 
– ki-ki döntse el maga – az, hogy 
nagyon-nagyon rosszul viselem az 
igazságtalanságot, így ennek kap-
csán elég sok tapasztalat, élmény 
kikívánkozott belőlem. Ezért nem 
jelentett gondot megírni, és hamar 
meg is birkózni ezzel a feladattal.

– Milyen élmények maradtak 
benned a versenyt követően?

– Alig tudom elhinni, hogy 
egyetlen verseny alatt mennyi min-
dent tanulhat az ember. Szakmai 
téren is, természetesen, de most nem 
erre próbálok utalni. Megtanultam, 
hogy ideje hinni, bízni önmagam-
ban, abban, hogy igenis képes va-
gyok jól teljesíteni. Bár igyekszem 
nem mutatni, de hajlamos vagyok 
azt gondolni, hogy nem vagyok elég 
jó, hogy kevés vagyok. Megtanul-
tam azt is, hogy nem arra kell töre-
kednem, hogy másoknak megfelel-
jek, hanem arra, hogy elsősorban én 
legyek elégedett önmagammal. A 
megfelelő emberek értékelni fognak 
akkor is, ha nem vagyok tele folya-
matosan megfelelési kényszerrel.

Végül szeretném megköszönni 
Hubbes László tanár úrnak a támo-
gatást és a biztatást. Megnyugtató ér-
zés volt, és sok erőt adott, hogy úgy 
állhattam ki elmondani a beszédem, 
hogy tudtam, bármi is történik, ő 
büszke rám, ránk – és ezt köszönöm 
neki a leginkább.

Szőke Zsuzsa

Az American Experience ügynök-
ség marosvásárhelyi képviselője, 
barabás noémi tartott tájékozta-
tót hétfőn este a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem 
Csíkszeredai karán az Amerikai 
Egyesült Államok nyári szezoná-
lis diákmunkáinak lehetőségei-
ről. Mint megtudtuk: tavaly csak 
ezen az ügynökségen keresztül 
több mint 1700 diák utazott az 
UsA-ba ennek a programnak a 
segítségével Romániából.

Barabás Emőke
barabas.emoke@hargitanepe.ro

Amerikában dolgozni diák-
ként nemcsak egy egyedül-
álló lehetőség, de új tapasz-

talatokat, új kapcsolatok kialakítását 
és önállósulást is jelent, mindamel-
lett, hogy a diákoknak tágul a látó-
körük és teljesen más emberként 
térnek haza – hangsúlyozta Barabás 
Noémi. 

A programra olyan alap-, mes-
teri és doktori képzésben részt vevő, 
nappali tagozatos hallgatók jelent-
kezhetnek, akik társalgási szinten 
beszélik az angol nyelvet – mondta 
a résztvevők körével kapcsolatosan a 
képviselő. 

– A kiutazást a J1-es diákvízum 
teszi lehetővé, melyet Bukarestben 
bocsátanak ki személyes meghallga-
tás alapján. A diákok minél előbb 
jelentkeznek a programra, annál 
inkább válogathatnak a helyszínek 
és a munkalehetőségek között. A 
munkák területi elhelyezkedésük 
alapján különböző zónákra vannak 
osztva, így mindenki saját igényei 
alapján választhat egy számára tet-
szőleges térséget, ahová el szeretne 
jutni. Lehet ez a keleti vagy nyugati 
part, nemzeti parkok, az amerikai 
Nagytavak térsége, Hawaii vagy ép-
pen Alaszka. Akik a nagyvárosi élet 
megtapasztalására vágynak, azok 
akár Kaliforniába vagy New Yorkba 
is utazhatnak – részletezte Barabás 
Noémi. 

A diákok az idegenforgalom, 
vendéglátás területein helyezkedhet-
nek el, szállodákban, éttermekben, 
vidámparkokban, üdülési közpon-
tokban, többek között felszolgáló, 

pultos, takarító, jegyárus munkakö-
rökben.

A jelentkezés lépései
A jelentkezők egy csomagot vá-

lasztanak elsőként a program szerző-
dési lehetőségei közül, majd a szüksé-
ges iratok kitöltése után eldönthetik, 
hogy milyen munkára szeretnének 
jelentkezni. A vízum megszerzése 
után az ügynökség szolgáltatásait 
igénybe véve az egyetemisták repü-
lőjegyet vásárolnak, majd egy in-
dulás előtti tájékoztató találkozóra 
kerül sor, ahol a program képviselői 
felvilágosítják őket minden szüksé-
ges tudnivalóról.

A programra jelentkező diákokat 
terheli a jelentkezés, vízumdíj, repü-
lőjegyek költsége és igény esetén kü-
lönböző biztosítások díja. Az esetek 
többségében a szállást és az étkezést 
is saját költségeikből kell fedezniük. 
A költségek fedezetére a diákok a 
BRD bankhoz is fordulhatnak, és 
az erre szükséges összeget felvehetik 
diákhitel formájában – nyilatkozta 
Barabás Noémi, hozzátéve: a diákok 
jelentős része él ezzel a lehetőséggel. 
Az egyetemisták ottlétük alatt gyak-
ran másodállást is vállalnak, ezáltal 
maximálisan profitálva az adott nyár 
lehetőségeiből.

A magyar diákok 
körében is ismertetik 
a programot
A szezonális munkák júniustól 

közepétől kezdődnek és legkésőbb 
szeptember végéig tarthat a munkavi-
szony. A diákok a vizsgaidőszak után 
lehetőség szerint júniusban utaznak 
ki, szeptember végén azonban nem 
kötelező hazautazniuk, a J1-es diák-
vízummal ugyanis még maradhat-
nak egy hónapot, hogy kedvükre 
utazhassanak, így legkésőbb október 
30-ig tartózkodhatnak ott.

– Viszonylag kevés magyar diák 
utazik Romániából, ezért is dön-
töttünk úgy, hogy Csíkszeredában 
is népszerűsítsük a programot – je-
gyezte meg Barabás Noémi, aki azt 
is elmondta, hogy tavaly legtöbben 
Bukarestből, Kolozsvárról, Jászvá-
sárról és Temesvárról éltek a külföldi 
diákmunka lehetőségeivel.
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