Rád is vár egy feladat
Kedves gyerekek! 2008 szeptembere óta* 28 részben közel
280 nagy szülöttjét mutattuk be népünknek, akik hírt-nevet,
megbecsülést szereztek a magyar névnek szerte a világon. És
hányan vannak még, akik megérdemelnék, hogy szóljunk róluk!
Bizony kevésnek bizonyult két Napsugár-oldal e rovat számára.
Bármelyik terület nagy magyarjait akartuk számba venni, sok
kal többen voltak, mint ahányat akár néhány szóban is bemutathattunk nektek. Bár
korántsem értünk a végére, hiszen a kimagasló magyar teljesítmények száma egyre
gyarapodik, most véget vetünk sorozatunknak. Reméljük, elértük célunkat: felfigyelte
tek nagy magyarjainkra, büszkék vagytok rájuk, és igyekeztek követni példájukat.
A nagy teljesítményekről olvasva ne legyintsetek
lemondóan: „Én erre sose lennék képes, nem vagyok
elég okos, tehetséges, erős, ügyes, gazdag vagy szép
hozzá.” Láthattátok, hogy a Jóistentől kapott rendkívüli
képesség még nem elég a nagysághoz: munka, kitartás,
akaraterő, hit és áldozat, no meg a közösség segítsége
nélkül elkallódik a legnagyobb tehetség is. Ezt tanuljátok meg hírességeinktől: a lelki, emberi nagyságot.
Szent László, a hős lovagkirály Erdély védőszentje.
Bárdja a hit és az igazság jelképes fegyvere.
Nem az, kinek sok eszméje, de kinek egy meggyőződése van, az válhat
nagy emberré. (Eötvös József) Ne kapkodj száz felé, ne
utánozz másokat. Igyekezz megtalálni a saját életfeladatodat, és tarts ki mellette. Ne feledd: híres vagy gazdag az
önző ember is lehet, de „nagy” csak az, aki másokért él.
Gróf Széchenyi István „a legnagyobb magyar” – így hajtott fejet a békés építő előtt a forradalmár Kossuth Lajos.
Széchenyi vagyonát, tudását, minden erejét hazájának
felemelésére szentelte. A közösségért élj – tanít tetteivel,
könyveivel: „Semmi sem emelheti fel anyaföldünket, csak
agyvelőnk s kezeink. Legyünk igaz hazafiak, nem annyira
szájjal, mint inkább vállal.”
Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet. (Vörösmarty
Mihály) Bízzál magadban, ne légy megalkuvó: akaratodtól függ, hogy mire vagy képes. Tanulj a mesehősöktől: ne a könnyebb utat válaszd.
Ne kápráztasson el a rövid életű, mai csillagok reklámfénye, a munka nélkül öledbe
pottyanó siker.
* Akinek nincs meg mind a három évfolyamnyi Napsugár-gyűjteménye, www.napsugar.ro
honlapunkon megtalálja a teljes Nagy magyarok sorozatot.
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Ha megtaláltad hivatásodat, ne sajnáld érte az áldozatot,
tanulj, dolgozz, hogy mestere légy szakmádnak. Ne félj, ha
valóban a helyeden vagy, mindez nem tűnik majd nehéznek. Épp arról ismered meg a neked szánt feladatot, hogy
örömmel végzed, szépnek érzed.
Kőrösi Csoma Sándor Tibet zord kolostoraiban feledve
hideget, éhséget, utolsó leheletéig szenvedéllyel kutatta a
szanszkrit nyelvet, irodalmat, és kereste a magyarság
eredetét.
Csak akkor születtek
nagy dolgok, ha bátrak
voltak, akik mertek. (Ady
Endre) Nagyjaink életútja arra is tanít, hogy a megtalált
hivatás még nem jelent biztos sikert. Bátorság, lelkierő
kell, hogy legyőzz minden akadályt, legfőképp saját
gyengeségedet.
Szabó Kati, a törékeny zágoni kislány a test fölötti győzelem, a szép mozgás, az akaraterő bajnoka.
Bámulatos és hatalmas a magyar nyelv kifejező ereje és hatása a magyar fiatalokra.
(Teller Ede) A Nobel-díjasokról szóló első fejezet óta többször jutottunk arra a következtetésre, hogy nagyjaink sikerének titka anyanyelvünkben és a magyar iskolában rejlik.
Napóleon azzal biztatta katonáit, hogy mindenikük marsallbotot hordoz a tarisznyájában, azaz vitézségén múlik, hogy
marsall lesz-e belőle. Neked anyanyelved a marsallbotod: a
különleges esélyed arra, hogy tudós, művész, feltaláló, de
arra is, hogy igaz, teljes ember váljon belőled. Anyanyelved
ereje nemcsak arra elég, hogy megnevezd, hanem arra is,
hogy megértsd, sőt alakítsd vele a világot és önmagadat.
Szent-Györgyi Albert Nobel-díja a bizonyíték arra, hogy
nemcsak külföldön juthattok el a tudomány csúcsaira.
Míg kisebbítnek, lassan megnövünk. (Dsida Jenő) So
rozatunk legfőbb üzenete, hogy legyetek büszkék és bizakodók: teremtő anyanyelvünk, közösségünk erkölcsi rendje, szorgalmunk, tehetségünk képessé tesz a legmagasabb
csúcsok meghódítására. Álljanak előttünk példaként
a legnagyobb magyarok: tudjunk róluk, mutassuk meg
őket a bennünket támadó, lekicsinylő világnak.
Bartók Béla érzékeny, tiszta lelke méltó volt arra, hogy
a Teremtő a mikro- és a makrokozmosz legszebb zenéjét
súgja a fülébe.
A magyarság tengernyi értéket teremtett. Rád is vár egy
feladat. Keresd meg, és tedd rá éltedet.
Zsigmond Emese
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