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Bentlakássá válhat a villa
Saját otthonába fogadná be a rászoruló diákokat a professzor
• Marosvásárhely
melletti villájába
fogadná be a Sapi-
entia egyetem rá-
szoruló hallgatóit az
intézmény alapító
professzora, Hollanda
Dénes. A nyugalma-
zott dékán a leendő
bentlakók ellátásáról
is gondoskodna.

S Z U C H E R  E R V I N

K özel két éve érlelődő gondo-
latát készül valóra váltani 
Hollanda Dénes, a Sapientia 

– Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem egyik kiötlője és első vezető je.
Az intézményalapító professzor a
festői környezetben, közel egyhek-
táros területen elterülő, Marosvá-
sárhely melletti birtokát ajánlott a
fel a róla elnevezett alapítványnak,

amely a rászoruló sapientiás 
diákokat hivatott segíteni. 
Hollanda háromszintes, hét 
fürdőszobával rendelkező 
saját villáját készül 16-18 he-
lyes kollégiummá alakítani, 

ahová árvaházban felnőtt 
vagy nagyon nehéz anyagi körül-
mények között élő, de jól tanuló 
diákok lakhatnak bármilyen anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül. „Jövőnk, 
fennmaradásunk, nagymértékben 
függ attól, hogy milyen arányban 
tudjuk biztosítani az értelmiség fo-
lyamatos utánpótlását Erdélyben. 
Ezért meg kell adni a továbbtanu-
lás lehetőségét a megfelelő értelmi 
szinttel rendelkező fi ataloknak. 
Nem veszíthetünk el egyetlen po-
tenciális fi atal értelmiségit sem” – 
vallja a nyolcvanesztendős tanár.

Kit élhet a lehetőséggel?

Az ingyen lakhatási lehetőséggel 
az a hallgató élhet, aki csoport-
jának első harmadában van a ta-
nulmányi eredményei alapján, és 
kiérdemli az ösztöndíjat. Ennek 
elveszítésével megszűnik az in-
gyenes lakhatáshoz való joga is. 
Hollanda arról is gondoskodna, 
hogy a diáknak ne kelljen a szo-
ciális és tanulmányi ösztöndíjhoz 
nyúlnia, ezért a rezsiköltségeket is 
magára vállalná. Egyetlen gondot 
az étkeztetés jelenti. Néhány évig 
Hollanda Dénes ezt saját zsebéből 
fedezné, de a jövőre gondolva egy 
kutató-tervező és termelő egységet 
szeretett volna építeni a marosvá-
sárhelyi kar koronkai területén. 
Ezt önellátó, profitot termelő vál-
lalkozásként képzelte el, amely-
nek hasznát a bentlakókra, vala-
mint fejlesztésre fordította volna. 
Ám mivel nem sikerült egyezségre 

jutnia az egyetemet irányító ala-
pítvány kuratóriumi tagjaival, 
más bevételi forrás után kellett 
néznie. Az első támogató, aki 
csatlakozik barátja nemes gesztu-
sához, egy Amerikában élő, erdé-
lyi, illetve felvidéki gyökerekkel 
rendelkező magyar professzor. A 
volt dékán reméli, hogy vállalkozó 
vagy cégvezető egykori diákjai is 
csatlakoznak tervéhez.

Amíg egészsége megengedi, 
Hollanda egy másfajta segítséget 
is felajánl villája lakóinak: arra 
vállalkozik, hogy megtanítja a diá-
kokat, hogyan kell tanulni; miként 
kell gondozni a gyümölcsfákat, 
mit és hogyan érdemes ültetni a 
fóliaházba, hogyan lehet hatéko-
nyan megművelni és használni a 
veteményes kertet, illetve a termé-
nyeket. A nyugdíjas oktató azt is 
kigondolta, hogy a kertben lévő kö-
zel félszáz diófa el nem fogyasztott 
gyümölcse fedezheti az épület adó-

ját, a vízszámlát és egyéb kisebb 
kiadásokat. A fűtéshez szükséges 
energiát a földből szivattyúzzák, 
a villanyáramot egy kisebb nape-
lemtelep biztosítja.

A bentlakás legkésőbb jövő év 
szeptemberében kezdi el működé-
sét. Eleinte még kevesebb, később 
akár 18 diák kaphat itt helyet éven-
te. A pályázók közül a gépészmér-
nöki szakra iratkozottak vannak 
előnyben. „Egyrészt azért, mert 
gépészmérnökre van a legnagyobb 
szükség, mind az országban, mind 
a nagyvilágban, másrészt, mivel én 
is gépészmérnök vagyok, ezeknek 
a diákoknak tudnék a legtöbbet se-
gíteni” – magyarázta lapunknak a 
jótékonykodó tanár, akinek egyéb-
ként saját könyvtára is javarészt 
gépészeti szakkönyvekből áll.

Példamutatás. Hollanda Dénes 
felajánlotta birtokát a róla 
elnevezett alapítványnak

▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

A Rákóczi-emlékévben a téma 
a kuruc szabadságharc, de a 

szervezők megemlékeznek a 100 
éve elhunyt Ady Endréről is. A ve-
télkedőn a következő középiskolák 
háromfős csapatai mérik össze 
tudásukat: Márton Áron Főgimná-
zium (Csíkszereda), Mircea Eliade 
Líceum (Segesvár), Salamon Ernő 
Gimnázium (Gyergyószentmiklós), 
Tamási Áron Gimnázium (Szé-
kelyudvarhely), Palló Imre Zene- 
és Képzőművészeti Szakközépis-
kola (Székelyudvarhely), Benedek 

Elek Pedagógiai Líceum (Székely-
udvarhely). 

Nehéz feladatok

A kérdésfeltevések a már megszokott, 
mozis formában állítják meglehetősen 
nehéz feladatok elé a diákokat, de 
ezúttal sem fog hiányozni a színját-
szás sem. Így a nézők megtudhatják, 
hogyan szökött meg Rákóczi Ferenc 
Bécsújhelyről, mi okozta Zrínyi Miklós 
költő halálát, de pillanatképet kaphat-
nak az ónodi országgyűlésről is.

G yerekkoncertet és karácsonyi
vásárt tartottak pénteken a gyer-

gyószentmiklósi Vaskertes Általános 
Iskola tanulói. Az esemény megnyitó-
ján az is elhangzott, hogy a meglévő 
békési testvériskolai kapcsolatot a jö-
vőben az óvodákra is kiterjesztenék.

„Advent a hangolódás, az 
elcsendesedés, a felkészülés-
sel teli várakozás időszaka, 
amikor emberi kapcsola-
tainkban az összetartozás 
érzése erősödik fel, amelyet 
közösségi programokon, 

eseményeken újra és újra át-
élhetünk” – ezekkel a gondolatokkal 
nyitotta meg az ünnepi hangversenyt 
és karácsonyi vásárt Bernád Ildikó, a 
gyergyószentmiklósi Vaskertes Álta-

lános Iskola igazgatója. Az eseményen 
Kálmán Tibor, Békés testvérváros pol-
gármesterének jelenlétében elhang-
zott, hogy a békési partneriskolai kap-
csolatot a jövőben kiterjesztenék a két 
település óvodáira is.  A már hagyomá-
nyosnak mondható koncerten a zene-
tagozatos diákoké a főszerep, ugyanis 
ez az az alkalom, amikor bemutathat-
ják tehetségüket és az egész évben ta-
nultakat. A másodikosoktól a nyolca-
dik osztályosokig több korosztályban 
léptek színpadra a gyerekek, zongorát, 
hegedűt, klarinétot, csellót, valamint 
fuvolát megszólaltatva. A fellépők mel-
lett a vásárfi át készítők is igazolták, 
hogy érdemes időt, energiát és lelke-
sedést fektetni az alkotó munkába. A 
képzőművészeti tagozat diákjai által 

készített karácsonyi ajándéktárgyakat 
a koncert után lehetett megtekinteni. 
A rendezvényen ismét bizonyosságot 
nyert, hogy hosszú távon nem csak a 
diákok személyes fejlődésében térül 
meg a befektetett munka, hiszen fele-
melő pillanatokat nyújtottak a díszter-
met zsúfolásig megtöltő közönségnek. 
(Hegyi Zsuzsánna)

Bemutatták tehetségüket a művészetisek

A város támogatta
A hétvégi gyergyószentmiklósi 
eseményt Gyergyószentmiklós 
Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta támogatta. (x)

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S

Tudász: ma lesz a megyei döntő
• Kedden délután fél kettőtől tartják Székelyudvar-
helyen, a Székelyföldi Filharmónia koncerttermében a
Tudász műveltségi vetélkedő megyei szakaszát.

Tartós élelmiszert 
gyűjt az UIET
Második alkalommal in-
dítja útjára a Fiatalként 
a Fiatalokért című tartós 
élelmiszergyűjtő akcióját 
az Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (UIET). Az 
adományokat december 20-ig 
várják a kihelyezett kosarak-
nál, ahol zenés összeállítá-
sokkal várják a felajánlásokat. 
Összesen három tonna tartós 
élelmiszer gyűlt össze tavalyi 
akciójuk során, amellyel 173 
rászoruló családnak tudtak 
segíteni – ezen fellelkesedve 
szervez idén is gyűjtést az 
UIET. A program részeként 
két kosarat fognak kihelyezni 
a Sziget-negyedhez közeli 
Merkúr áruház két kijáratánál, 
ahová december 20-ig bárki 
elhelyezheti a rászorulóknak 
szánt tartós élelmiszert, kará-
csonyi díszeket, vagy éppen 
használt ruhákat és játékokat 
– tudtuk meg Tornai Szilárd-
tól, a szervezet alelnökétől.
Rámutatott, a felajánlásokat
civil szervezetekkel és az
egyházakkal együttműködve
december 22-én és 23-án
fogják eljuttatni a segítségre
szoruló családoknak. A cél
az, hogy idén is közel kétszáz
család ünnepét tegyék szeb-
bé. A kihelyezett kosaraknál
hétköznaponként délután fél
öt és este fél nyolc között,
szombaton délelőtt tizenegy
és délután két óra között,
vasárnap pedig tizenkét óra
és délután három óra között
lesznek jelen az önkénteseik,
akik információkat adhatnak
az akcióról. „Azt tapasztal-
tuk, hogy jó ha személyesen
is ott vagyunk, hiszen akkor
szívesebben adományoznak
az emberek, ezért is lesznek
ott az önkénteseink” – fogal-
mazott Tornai. Hozzátette, az
említett időszakokban zeneka-
rok és kórusok is lesznek az
adománygyűjtő kosaraknál,
amelyek az ünnepi hangulat
megteremtését vállalták.
(Fülöp-Székely Botond)

• RÖVIDEN




