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Számos olyan fi atal él körü-
löttünk, akik korukat megha-
zudtoló tehetségek – hívta fel a 
fi gyelmet a Krónikának nyilat-
kozó Both Orsolya, a kolozsvári 
YZ Intézet ügyvezetője, akit az 
általuk kiosztott 20 huszonéves 
tehetség 2020-ban díjról, az ötlet 
megszületéséről, a tehetségek 
kiválasztásának folyamatáról, a 
projekttel elért hatásról, a helyi 
példaképek bemutatásának 
fontosságáról faggattunk.

 » SIMÓ HELGA

A kolozsvári Magyar Ifj úsági 
Központ YZ Intézete 20 hu-
szonéves tehetséget mutat be 

a nagyközönségnek a K+ program 
keretében. Közös bennük, hogy az 
öt meghirdetett kategória valamelyi-
kében – tudomány, kultúra, közélet, 
üzlet, sport – kimagaslóan teljesíte-
nek, és tevékenységük Kolozsvárhoz 
köthető. A projekt célja, hogy mind-
egyik díjazottat „közel hozza” a hall-
gatókhoz. A velük készült interjúk 
hétről hétre jelennek meg az YZ Inté-
zet Spotify-csatornáján podcastként, 
illetve a Paprika Rádióban hallható 
csütörtökönként 19 órától. Both Or-
solyával, az YZ Intézet ügyvezetőjével 
beszélgettünk az ötlet megszületésé-
ről, a tehetségek kiválasztásának fo-
lyamatáról, a projekttel elért hatásról, 
valamint a helyi példaképek bemuta-
tásának fontosságáról.

Both Orsolya lapunknak elmond-
ta, hogy a 2020-as évet tematikus 
negyedévekre osztották, és ennek 
függvényében különböző témák köré 
építették rendezvényeiket, kampá-
nyaikat. Az utolsó negyedév fókuszá-
ban a kolozsvári fi atal tehetségek 
álltak; elkezdtek azon gondolkodni, 
hogy milyen formában tudnák a jár-
ványügyi helyzetnek megfelelőkép-
pen bemutatni őket. Ekkor jött a díj 
meghirdetésének az ötlete, valamint 
a fi atal tehetségek felkutatása az öt 
kategórián belül.

Kincskeresés Kolozsváron
Miután meghatározták a jelölési ka-
tegóriákat, elkezdték feltérképezni, 
hogy milyen intézmények, szerveze-
tek vagy akár magánszemélyek élhet-
nének a jelölési lehetőséggel. Ekkor 
állt össze egy hosszú lista, amelyen 
felsőoktatási intézmények képviselői, 
oktatói, szakkollégiumi vezetők, civil 

szervezetek vezetői és ifj úsági szerve-
zetek elérhetőségei szerepeltek. Igye-
keztek a lehető legszélesebb körben, 
személyesen tájékoztatni az intéz-
ményeket és személyeket a 20 huszo-
néves tehetség 2020-ban díjról és a 
jelölés lehetőségéről. Mindemellett a 
különböző sajtóorgánumokban és az 
YZ Intézet közösségi oldalain is folya-
matosan beszámoltak a kampányról. 
Ennek hatására számos jelölés és 
önjelölés is érkezett, ebből a listából 
választotta ki az intézet kuratóriuma 
a 20 tehetséget.

Az elbírálási időszakban a jelöltek 
mindegyikének önéletrajza és egy, a 
jelölő intézmény vagy személy által 
írott indoklás – önjelölés esetén mo-
tivációs levél – segített a döntésben. 
Ez részletes képet adott a jelöltek 
szakmai teljesítményéről, de az egyéb 
készségekről, tevékenységekről is. 
„Azokat a személyeket kerestük, akik 
tevékenysége szerteágazó, és a kor-
társak tevékenységei tekintetében 
kiemelkedő, valamint fontos szerepet 
játszott az is, hogy valamilyen formá-
ban Kolozsvárhoz legyen köthető a 
munkájuk. Személyesen azt tapaszta-
lom, hogy számos olyan fi atal él körü-
löttünk, akik korukat meghazudtoló 
tehetségek, és a jelöléseket olvasva 
ebben a véleményben többen is osz-
toznak velem” – fejtette ki az intézet 
ügyvezetője.

Mivel mindenki olyan személyeket 
jelölt, akiket a legjobbnak ítélt meg, 
és ezt az indoklásban részletesen ki is 
fejtette, a 20 díjazott kiválasztása kihí-
vásnak bizonyult, viszont nem jelenti 
azt, hogy a nem díjazott jelöltek nem 
érdemelték volna meg az elismerést. 
Orsolya reméli, hogy a jövőben még 
számos hasonló projektet tudnak 
majd kezdeményezni, hogy még több 

tehetséges fi atalt megmutathassanak 
a nagyközönségnek.

Példaképek nem csak 
a fi atalok számára
Both Orsolya bevallása szerint a ki-
választottak örömmel és sok esetben 
meglepetten fogadták a díjat, mivel 
több esetben nem is volt tudomásuk 
a jelölésről, így csak az eredmény 
közzétételekor vált világossá szá-
mukra, hogy a 20 huszonéves tehet-
ség egyikévé váltak. Ugyanakkor a 
Paprika Rádió által felkínált szemé-
lyes interjúk lehetőséget adnak arra, 
hogy mindaz, ami az önéletrajzok 
és ajánlólevelek soraiból meggyőzte 
az intézet kuratóriumát, a díjazottak 
saját meglátásában kerüljenek a nyil-
vánosság elé. „Ezek a beszélgetések, 
amelyek visszahallgathatóak podcast 
formájában is, arról tanúskodnak, 
hogy a kiválasztott fi atalok példaké-
pei tudnak lenni a kortársaknak, de 
akár az idősebb generációnak is” – 
magyarázta az intézet munkatársa.

Orsolya elárulta, hogy még a terve-
zési folyamatban, a példaképeken és 
példaképformálás folyamatán gondol-
kodva önkéntelenül is folyamatosan 
hírességek, távoli, elérhetetlennek 
tűnő személyek és életutak jutottak az 
eszébe. Úgy vélte, hogy ennek is meg-
van a helye, viszont sokkal nehezebb 
azonosulni velük, és elterelik a fi gyel-
met arról a valóságról, amely akár nap 
mint nap tapasztalható a közvetlen 
környezetünkben. „Így a 20 huszon-
éves tehetségünk vissza tudja irányí-
tani a fi gyelmet a kolozsvári példákra, 
olyan emberekre, akikkel lehet, hogy 
együtt dolgozunk, tanulunk, utazunk 
a buszon vagy általuk – akár a tud-
tunk nélkül – valami plusz tapasztal-
ható az életünkben. Az, hogy ezek a 

A 20 HUSZONÉVES TEHETSÉG 2020-BAN PROGRAM LEBONYOLÍTÓJA SZERINT AZ IDŐSEK IS TANULHATNAK A DÍJAZOTTAKTÓL 

Korukat meghazudtoló kolozsvári példaképek

Példaképek. Azokat a személyeket keresték, akik tevékenysége szerteágazó, és a kortársak tekintetében kiemelkedőt tettek, alkottak

személyek fi atalok, csak ráadás, és 
azt hiszem, egyben motiváció is arra, 
hogy mi is, kortól függetlenül, kicsit 
többet hozzunk ki önmagunkból” – 
hangsúlyozta Orsolya. 

Egyre nagyobb népszerűség
Most már több mint két hónapja je-
lennek meg heti rendszerességgel 
a díjazottakkal készített interjúk, 
amelyeket a Facebook-oldalukon 
jelezni szoktak. „Felemelő érzés lát-
ni, hogy a többhetes bejegyzésekre 
is egyre több kedvelés és megosztás 
érkezik, hullámokban népszerűsí-
tik a fi atal tehetségeket, érkeznek 
a gratulációk. Ez azt jelzi, hogy ér-
deklődés övezi a személyeket és a 
beszélgetéseket” – vélekedett Both 
Orsolya. Az viszont eltért az ideális 
elképzelésétől, hogy a járványhely-
zet miatt nem tudtak személyes ta-
lálkozót szervezni, amely keretében 
az YZ Intézet kuratóriuma, a Papri-
ka Rádió munkatársai és a díjazot-
tak megismerhették volna egymást. 
Fontosnak tartotta volna azt is, 
hogy a tehetségeknek lehetőségük 
nyíljon egymással is találkozni és 
beszélgetni, de bízik benne, hogy 
erre a továbbiakban még sort tud-
nak keríteni.

 » „A 20 huszon-
éves tehetségünk 
vissza tudja irá-
nyítani a fi gyel-
met a kolozsvári 
példákra, olyan 
emberekre, akik-
kel lehet, hogy 
együtt dolgozunk, 
tanulunk, utazunk 
a buszon vagy 
általuk valami 
plusz tapasztalha-
tó az életünkben. 
Az, hogy ezek 
a személyek 
fi atalok, csak 
ráadás, és azt 
hiszem, egyben 
motiváció is arra, 
hogy mi is, kortól 
függetlenül, kicsit 
többet hozzunk 
ki önmagunkból” 
– hangsúlyozta 
Both Orsolya.

A díjazottak névsora

Közélet kategória: Boga Balázs, Csiki Zsuzsanna, Domokos 
Ferenc, Horváth-Kovács Mátyás és Olcsvári Péter
Kultúra kategória: André Ferenc, Barazsuly Viktória, Farkas 
Boglárka Angéla, Hatházi Rebeka, Jenei Deborah, Oláh Bog-
lárka, Sánta Miriám és Semeniuc Stephanie-Gabriella
Sport kategória: György Antónia
Tudomány kategória: Asztalos Veronka Örsike, Csíki Ottó, 
Rápó Eszter, Szathmári Edina és Varga Szilvia
Üzlet kategória: NECC (Nature Education Community Center)
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 » PAP MELINDA

T öbb mint 12 ezer személyt ke-
zeltek sikeresen a világjárvány 
első évében a három kolozsvá-

ri Covid-kórházban. Az életmentő 
orvosi felügyelet nem kevés pénz-
be került, a Kolozs Megyei Tanács 
több mint 23 millió eurót fordított 
az egészségügyre tavaly. Az első 

koronavírus-gyanús beteget 2020. 
február 27-én utalták be a kolozs-
vári járványkórházba, és másnap az 
intézmény laboratóriumában ki is 
mutatták szervezetében az új típusú 
vírus jelenlétét. Az egyéves évfordu-
ló alkalmából készült mérleg szerint 
azóta 12 582 koronavírus-fertőzöt-
tet ápoltak a kincses város három 
Covid-kórházában. A Transilvania 

Reporter összeállításából az is kide-
rül, hogy a kolozsvári Covid-intéz-
ményekben 97,64 százalakos volt a 
gyógyulási arány, és a betegek átlag 
8,73 napig szorultak orvosi felügye-
letre. A járványkórházban – mely 
elsőként állt be a pandémia elleni 
harcba, és később a koronavírusos 
páciensek osztályozását is lebo-
nyolította – 9744 Covid–19-beteget 

kezeltek az elmúlt évben, ide a páci-
ensek átlag 7,32 napig voltak beutal-
va. A Leon Daniello tüdőgyógyászati 
klinikán már jóval többet, átlag 12 
napot feküdtek bent a kezeltek, 1304 
személyt ápoltak itt. Az első körben 
támogató intézménynek szánt reha-
bilitációs kórházban 1534 beteget 
kezeltek, átlagban 6,87 nap volt a 
beutalási időszak.

Ezrek életét mentették meg a kolozsvári Covid-kórházakban

 » Az életmentő 
orvosi felügyelet 
nem kevés pénzbe 
került, a Kolozs 
Megyei Tanács 
több mint 23 mil-
lió eurót fordított 
erre tavaly. 




