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Orvos szeretne lenni
Borsos Eszter a legmagasabb érettségi eredményt elért magyar diák Csíkszéken
• Következetesen 
készült és tanult az el-
múlt négy évben, így 
nem tartott az érett-
ségitől Borsos Eszter. 
A csíkszeredai Már-
ton Áron Gimnázium 
végzős diákja 9,45-ös 
átlaggal a legjobb 
eredményt érte el 
magyar ajkú diákként 
a csíki körzetben.

KORPOS ATTILA

A 19 éves gyergyócsomafalvi 
lány a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnáziumot válasz-

totta az általános iskola befejezése 
után, és döntését egyáltalán nem 
bánta meg. A természettudomá-
nyok osztályban végzett lány az 
oktatással kapcsolatban úgy fo-

galmazott, hogy jó alapokat 
kapott az elmúlt években 
az osztályközössége és az 
iskola tanárai által. Tanu-
lási módszeréről érdeklőd-
ve megtudtuk, igyekezett 

beosztani az idejét és tan-
tervet készíteni, hogy rendszer 
legyen a felkészülés mögött. „Az 
iskolai oktatástól eltekintve az on-
line tanulásból is ki lehetett hozni 
a legjobbat, de nyilván nem tudta 
helyettesíteni a fi zikai jelenléttel 
járó tanulást” – mondta, kitérve 
arra, hogy aki komolyan vette, an-
nak hasznára tudott válni ez a ta-

nulási forma is. Elmondása szerint 
hullámzás jellemezte az utolsó is-
kolai évet, hiszen néha kéthetente 
váltogatta egymást a jelenléti és az 
online oktatás. Az utolsó hetekben 
viszont együtt tudott lenni az osz-
tályközösség, az iskolában tudtak 
készülni a vizsgákra, ami sokat 
segített neki. Méltatta a tanárok 
hozzáállását és közreműködését is 
a most véget ért furcsa iskolai év-
ben, amelyben a szalagavató és a 
ballagás élménye feledtetni tudta 
vele az online oktatás kihívásait.

Nem pánikolt

Borsos Eszter meglátása szerint 
egyik tantárgyból sem voltak nehe-
zek az idei érettségi tételek, noha 
utólag hallotta, hogy román nyelv 
és irodalomból sokakon kifogott az 
első tétel. Sikeres érettségi eredmé-
nyét a következetes tanulásnak tud-
ja be. „Egészséges drukk bennem is 
volt a vizsgák előtt, de igyekeztem 
lépést tartani a tananyaggal, így az 
utolsó hónapokra nem gyűlt fel, és 
már csak az ismétlésre kellett kon-
centrálnom” – emlékezett vissza. 
Román nyelv és irodalomból 8,50-et, 
magyar nyelv és irodalomból 10-est, 
matematikából 9,75-öt, míg bioló-

giából 9,50-es osztályzatot kapott. 
Utóbbi tantárgy esetében a fellebbe-
zés lehetőségével is élt, az újrajavítás 
által pedig több mint fél jeggyel lett 
magasabb a végső értékelése. „Szá-
momra az elsődleges cél az volt az 
érettségin, hogy a legjobbat tudjam 
kihozni magamból. Meglepetésként 
ért engem is ez a magas osztályzat” 
– tette hozzá szerényen Eszter, aki a 
középiskolai évek alatt is az első he-
lyezettek között volt.

Orvosi pálya

Eszter a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem általános 
orvos szakán szeretne továbbtanul-

ni. „Régebbi álmom, hogy gyerek-
orvos legyek, de tudom, hogy az 
évek során ez még sokat változhat. 
Az anatómia mindig is érdekelt, a 
segítségnyújtás szintén, így egyér-
telmű volt számomra, hogy meg-
próbálom az orvosi pályát, hiszen 
ez ötvözi a kettőt”– részletezte. El-
mondta azt is, hogy számára a bio-
lógia mint tantárgy ugyanannyira 
meghatározó volt az elmúlt négy év-
ben, mint a tantárgyat oktató Barta 
Mónika, aki ösztönzőleg hatott rá. 
Iskolaközössége mellett szülei is 
nagyon büszkék Eszterre, aki még 
nem dőlhet hátra, hiszen előtte áll 
a felvételi vizsga az általános orvosi 
szakra a hónap végén.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A MES, Románia egyetlen népmű-
vészeti fesztiválja azért jött létre 
huszonegy évvel ezelőtt, hogy 

a városba látogató turis-
táknak, vendéglátóknak, 
szállásadóknak és kézmű-
veseknek kapcsolati lehető-
séget biztosítson – mondta 
Lőrincz Zsuzsánna, az Ar-
tera Alapítvány elnöke. Azt 
ígérte, hogy idén visszakap-

ja régi fényét a fesztivál, hi-
szen kézműves műhelyeket hoznak a 
várba, ahol nemcsak szemlélődni, de 

tanulni is lehet. Czirjék Katalin feszti-
váligazgató szerint nem látogatókat, 
hanem résztvevőket várnak, hiszen 
a néművészetet nem mint muzeális 
értéket mutatják be a közönségnek, 
hanem közös alkotásra hívják őket. 
Kifejtette, újdonságként lesz Javítsd 
magad! foglalkozás is, vagyis bárki 
bevihet elromlott, kicsorbult népi 
eszközöket, amelyeket mesterek se-
gítségével közösen rendbe hozhat-
nak. Kuriózumként mesélő szemé-
lyeket is lehet „kölcsönözni”, de lesz 
piknikkosárverseny is – tudtuk meg 
a szervezőktől.

Természetesen a turistákra is 
gondoltak, hiszen a városba látoga-
tók a környék kulturális antropoló-

giájára is kíváncsiak – tette hozzá 
Bíró Barna Botond, az eseménybe 
társszervezőként bekapcsolódó Har-
gita Megye Tanácsának alelnöke.

A helyiekre összpontosítanak

A MES rólunk szól – fogalmazott 
Bartalis Izabella, a Hargita Megyei 

Hagyományőrzési Forrásközpont 
menedzsere. Hozzátette: ezért vé-
gül úgy határoztak, elsősorban he-
lyi résztvevőket hívnak. Kilencven 
százalékban helyi népi mesterek, 
együttesek, előadók lesznek jelen, 
akiknek az elmúlt időszakban nem 
sok lehetőségük volt megmutatni tu-
dásukat. Ugyanakkor a székelyud-

varhelyieknek sem volt alkalmuk 
helyi kultúrával, értékekkel tölte-
kezni, az idei fesztivál tehát minden-
ki számára hiánypótló lehetőség.

Pénteken kezdődik a Míves Emberek Sokadalma
• Elsősorban helyi népi mesterek és előadók népesítik be 
hétvégén a székelyudvarhelyi Székelytámadt-várat, ahol 
újra megrendezik a Míves Emberek Sokadalmát (MES). A 
18. kiadásához érkezett háromnapos fesztivál szervezői 
számos újdonsággal és meglepetéssel is készültek.

Belépő nem lesz, 
tombola igen 

Az idei MES-re ingyenes a be-
lépés, viszont tombolajegyeket 
lehet vásárolni, sorsolás minden 
este lesz. Emellett a helyszínen 
adományozni lehet a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványnak. 
A jótékonykodók karszalagot, 
hűtőmágnest és tombolajegyet 
is kapnak cserébe.

A MES szervezői színes, családbarát, 
élménydús fesztivált ígérnek 

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Az anatómia szerelmese, 
ezért is készül orvosnak 
Borsos Eszter
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