
SzónokverSenyen a Sapientia hallgatói

A közéleti megszólalás 
művészete

ÁtépítéS alatt a Sapientia

Diákbarát épületet terveznek
Ezen az őszön is megrendezik 
– mint két évtizede csaknem 
minden esztendőben – a Kár-
pát-medencei Kossuth-szónok-
versenyt az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar Magyar Nyel-
vi és Irodalmi Tanszékén, az 
Anyanyelvápolók Szövetsége 
és a Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága szerve-
zésében. A hétvégi megméret-
tetésen – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – idén is három hallga-
tó fogja képviselni a Sapientia 
– EMTE-t.

Sz. Zs.

Akétnapos rendezvény no-
vember 8-án és 9-én zaj-
lik, a szónokok seregszem-

léjéhez egy retorikai konferencia 
is kapcsolódik. A huszadik kiadá-
sához érkező rangos verseny név-
adójának, Kossuth Lajos halálá-
nak 125. évfordulója alkalmából 
az idei konferencia címe: Kossuth 
Lajos és a (magyar) retorika.

A verseny első napján a fiatal 
szónokok egy előre elkészített 
beszédet mondanak el, előre meg-
adott témában. Az idei kötött 
beszédek témája illeszkedik az 
ünnepi alkalomhoz, egy Kos-
suth Lajos-idézetre kell épüljön: 
„Az igazságos ember mindenkit 
szabadnak kíván, az igazságtalan 
csak önmagát.” 

A második nap a rögtönzött 
rövid beszéd próbája, amelynek 
témáját a helyszínen közlik a ver-
senyzőkkel.

A verseny célja a közéleti, szak-
mai, pedagógiai szerepekre való 
felkészítés; az igényes, művelt 
nyelvhasználat színvonalának 
emelése; a nyelvi hagyományok 
éltetése – vallják a szervezők. A 
szónokok seregszemléjének nem 
a versengés a lényege, hanem az, 
hogy a magyar nyelvterület ok-
tatási intézményeiből minél több 
felsőoktatási és középiskolai hall-
gatót megszólítsanak és megszó-
laltassanak.

A tehetséges szónok-
növendékek felkarolása
Kérdésünkre Hubbes László 

Attila, a Sapientia – EMTE Csík-
szeredai Karának Társadalom-
tudományok Tanszéke oktatója 
elmondta, hogy hallgatóit az em-
lített nemes cél szellemében tobo-
rozzák a Kossuth-szónokversenyre 
hagyományosan minden évben. 
Ez kiemelkedő alkalom arra, hogy 
a hallgatók a legnevesebb meste-
rektől, oktatóktól elleshessék a 
közéleti megszólalás művészetének 
csínját-bínját, és segít kapcsolatok, 
barátságok kialakításában.

Hubbes László Attila kollégájá-
val, Tamás Dénessel együtt készíti 
fel a jelentkezőket évek óta. Eddig 
többnyire kommunikáció szako-
sok vállalkoztak a megmérettetésre. 
Általában két vagy három hallgatót 
kell felkészíteniük a versenyre. A 
szónoklattani elméleti alapok rövid 
megbeszélése után a hallgatók írják 
meg a megadott témára a beszédet.

Az idén hárman jelentkez-
tek, mindannyian kommunikáció 
sza kosok: Antal Tünde első éves 
mes terképzős, Bagoly Anabella 
másodéves és Fórika Erzsébet har-
madéves hallgatók.

A megszületett 
szónoklatok
Tünde az igazság kimondásá-

nak szabadságáról írt, Erzsébet 
az igazságosságért, a szabadságért 
való kiállást példázta történelmi 
és személyes esetekkel, Anabella 
pedig azt járja körül, hogy med-
dig vagyunk képesek közbenjárni 
a saját igazunkért.

– Mindhárman jó beszédeket 
írtak, meg vagyok elégedve a szöve-
gekkel – most már csak a nagyobb 
közönség, a zsűri és versenytársaik 
előtt kell megállniuk a helyüket. 
Hallgatóink mindig jól szerepeltek 
a versenyen, többször is díjakat hoz-
tak haza, most is bízom bennük, és 
tudom, hogy büszkék lehetünk rá-
juk. Szurkoljunk nekik! – hangsú-
lyozta Hubbes László Attila.

Nagy munkálatokat végeznek a 
Sapientia – EMTE Csíkszeredai 
Karán. A Wéber Építésziroda ál-
tal elképzelt és a Multinvest ter-
vezőcég által aktualizált átalakí-
tások célja, hogy a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem 
Csíkszeredai Karának épülete 
minden szempontból megfelel-
jen a 21. századi elvárásoknak. 
A városban bizonyára már sokan 
– főleg azok, akik az egyetemen 
oktatnak, tanulnak és dolgoznak 
– felfigyeltek a közel egy éve 
tartó építkezésre. Hogy fényt 
derítsünk a mindennapos zajok 
forrására, az épületen látható 
átalakulásokra, felkerestük Bo-
dor Zsolt dékánhelyettest, hogy 
avasson be az átépítéssel kap-
csolatos tervekbe.

Szőke Zsuzsa

Bodor Zsolt, a beruházás ki-
vi telezésével megbízott dé-
kán helyettes kérdésünkre 

elmondta, lassan egy éve kezdődött 
az építkezés, és 2020. október végéig 
kell átadni az új, átalakított épületet.

– Nagy beruházásról van szó, az 
épületnek mind a külső, mind a bel-
ső részén felújításokat és átalakításo-
kat eszközölünk – jegyezte meg.

Ha a munkálatok továbbra is jó 
ütemben haladnak, egy hónap múl-
va átadják az új főlépcsőt, ami nem a 
liftek mellől, hanem azok mögül fog 
vezet majd a többi szintre. A tervek 
alapján jövő év elején a főbejárat át-
költöztetését is megkezdik, ami azt 
jelenti, hogy a jelenlegi északi oldal-
ról a keleti oldalra fog kerülni.

A földszinten zajló jelentős 
változtatások egyike az ebédlő és 
a konyha áthelyezése a félemelet-
ről a földszintre. Továbbá a nagy-
aula bejárata elköltözött és két új 
bejáratot alakítottak ki. Ennek 
köszönhetően a már átadott nagy-
aulában megnőtt az ülőhelyek szá-
ma. A konyha és az ebédlő helyett 
pedig három laboratórium és hat 
szemináriumi terem építése van 
tervben.

Jelentős, pozitív hozadéka az 
átépítésnek, hogy az épületrészek 
közötti közlekedés jelentősen meg-
változik, sokkal egyszerűbb lesz 
átjutni például a laborokból az 
adminisztrációs, gazdasági részre. 
Minden szinten összekötő folyosó-
kat alakítanak ki.

A lényeges elemek közé sorolható 
a D szárnyon (a déli oldal, az egykori 
görög katolikus templom mögött) 
végzett átalakítások. Itt a belső terek 
újraosztásával két új laboratórium 
számára alakítottak ki megfelelő fe-
lületet. A D épületrészt, amely tartal-
mazza a kis- és a nagyaulát, valamint 
az új laborrészt is, november végén 
adják át. A belső munkálatokat már 
elvégezték, a külső szigetelési mun-
kálatok zajlanak, már csak az utolsó 
rétegek hiányoznak a szigetelésről, 
illetve a nemes vakolat.

A tervezett átalakítások befejez-
tével, három főbejáraton át jutha-
tunk be az épületbe: a keleti oldalra 
átköltöztetett, a központi park felőli 
és a déli sarokrészen kialakított új fő-
bejáraton.

Jelenleg beltéri és kültéri mun-
kálatok is zajlanak. Az A (megye-

háza felőli, északi) és a B (Temesvári 
sugárút, keleti) szárny külső falán a 
beugrásokat egy síkba hozzák, va-
gyis mindkét oldalon az első szintig 
egységes homlokzati felületet alakí-
tanak ki. Napirenden van és keresik 
a megoldást arra, hogy ha elkészül a 
keleti oldalon az új bejárat, előtte lesz 
egy terület, amelyet zöldövezetként 
lehetne hasznosítani, ahol padokat 
helyezhetnének el, és más elemek-
kel díszíthetnék, úgy hogy az a diá-
kok és városlakók számára egyaránt 
kellemes időtöltésre alkalmas hely 
legyen.

Ez nemcsak az egyetemtől függ, 
hiszen a terület a városé. Bodor Zsolt 
az intézmény nevében hozzátette, 
nyitottak arra, hogy együttműködve 
kialakítsák a zöldövezetet a főbejárat 
felőli oldalon.

A második emeleten a rekreáci-
ós helyiség az előző beruházás során 
már elkészült. Az egyetem vezetősé-
ge nyitott arra, hogy miután átveszik 
az elkészült épületet, az arra alkalmas 
helyeket a diákok számára tanórá-
kon kívüli társalgásra, eszmecserékre 
alkalmas felületekké alakítsák.

– Ezzel kapcsolatosan csak ak-
kor lehet érdemben nyilatkozni, 
amikor a rendelkezésre álló felüle-
tek, termek megfelelnek az igények-
nek: a fennmaradt részekkel majd 
igyekszünk a leghatékonyabban 
gazdálkodni, úgy, hogy mindenki 
megtalálja a számára kedves helyet. 
Bízunk benne, hogy a munkálatok-
kal sikerül olyan egységes összképet 
kialakítani, ami sokkal vonzóbb, 
diákbarátabb és korszerűbb lesz – 
hangsúlyozta Bodor Zsolt.
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