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Enduro-bajnok és legjobb vizsgázó
Szovátai tanuló lett Maros megye legjobb magyar érettségizője 

H A J N A L  C S I L L A

A z idei érettségin szerzett je-
gyek alapján Siklódi Zalán 
a Maros megyei magyar 

tanulók legjobbja 9,86-os érettségi 
átlaggal. Az összesített listán tizedik 
helyen áll még három azonos átlag-
gal rendelkező román tagozatos di-
ákkal. Azt mondta, a magyar nyelv és 
irodalom vizsgától félt a legjobban, 
mert abból kevesebbet tanult, még-
is megszerezte a legnagyobb jegyet, 
hiszen szeret olvasni, bár nem szép-
irodalmat, hanem inkább személyi-

ségfejlesztő és pénzügyekkel 
kapcsolatos könyveket olvas 
most szívesen. Román nyelv 
és irodalomból 9,60-at ka-
pott, matematikából 9,85-öt, 
magyar irodalomból és fi zi-
kából is megszerezte a tízest. 

Még nem dőlt teljesen hátra, 
mert hétfőn matematikából felvételi-
zik a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem informatika szakára, 
és azt nehezebbnek találja, mint az 
érettségit. A Domokos Kázmér Szak-
középiskola tanulója azt is bevallot-
ta, azt szereti a szovátai iskolában, 
hogy a nem érettségi tantárgyakat 
lazábban vették tanárai, és ezért tud-
tak készülni az érettségire, nem vol-

tak megterhelve, de egy alapművelt-
séget kaptak azért minden területen.

Országos Enduro-bajnok lett

Zalán nemcsak jó tanuló, hanem 
igazi sportember is, akinek a Hard 
Enduro-motorverseny nem csupán a 
hobbija, de sportszerűen is űzi – leg-
alábbis tavalyig, mert idén több időt 
töltött az érettségi tételekkel, mint 
a járgányával. Végig tudta, hogy jól 
fog sikerülni a záróvizsga, de nem 
számított ennyire magas jegyekre, 
úgy érzi kitűnő eredményének az az 
egyik titka, hogy sokat imádkozott. 
Természetesen emellett következe-
tesen tanult is, és tanárai kitartó fel-
készítésének is sokat köszönhet. „A 
romántanárnőnk, aki nagyon szereti 
a szakmáját, már kilencediktől ren-
desen leadta a tananyagot, és csak 
a kisebb műveket kellett nekünk el-
olvasnunk, a hosszabbakat nem kö-
vetelte, azokat átbeszéltük közösen, 
hogy megértsük” – mondta el a ro-
mán érettségiről, amelyet egyáltalán 
nem tartott nehéznek, annak ellené-
re, hogy Szovátán nem sokat hasz-
nálja az ország nyelvét, hiszen ke-

vés román él ott. Idén még meg sem 
szólalt románul a városban, csak az 
iskolában – vallotta be mosolyogva. 
Az országos motorversenyeken való 
részvétel azonban sokat segített neki 
abban, hogy az irodalmi nyelveze-
ten kívül gyakorolhatta a hétközna-
pi nyelvet is. Tavaly pedig országos 
Hard Enduro-bajnok lett, ezért nem 
is bánta annyira az online oktatást, 
hiszen így több ideje maradt a hobbi-
jára. Öt éve motorozik, idén mindösz-
sze háromszor ült motorra, de előtte 
heti öt alkalommal is motorozott. 
„Nem volt eddig nagy balesetem, de 
egyszer eltört a bokám, egyszer pe-
dig eszméletemet vesztettem, miután 
leestem a motorról, de helyrejöttem, 
és mentem tovább” – osztotta meg 
velünk. A motorozás és a tanulás kö-
zött megtalálta az arany középutat, 
és vallja, egymást kiegészítve tartot-
ták őt egyensúlyban a tanulásban.

Nagy szerepe van Istennek 
az élet alakulásában

Édesapját tartja igazi nagy példa-
képének, hiszen mint elmesélte, 
szegény családból származik az 
édesapja, és az első években, amikor 
elkezdett dolgozni, a teljes fi zetését 
odaadta az édesanyjának, aki sosem 
adott neki még mozira sem pénzt. 
„Szegény életkörülmények között 
nőtt fel, az iskolában sem volt jó tanu-
ló, de keményen dolgozott, és nekünk 
magas életszínvonalat teremtett, 
hiszen még azt is megengedhettem 
magamnak, hogy motorversenye-
ken vegyek részt, ami nem egy olcsó 
sport” – mesélte nekünk Siklódi Za-
lán édesapjáról, akinek az Istenbe 
vetett hitét is köszönheti. „Édesapám 
is azt vallja, hogy az ő sikere is a Jóis-
tennek köszönhető, és engem is így 
nevelt, így én is azt gondolom, nagy 

szerepe van Istennek abban, hogy ho-
gyan alakul az ember élete” – mondta 
Maros megye legjobb magyar érettsé-
gizője. Azért szeretne programozó 
lenni, mert vonzónak tartja az olyan 
életet, amikor az ember nem kény-
szerül arra, hogy kinn az esőben, 
hóban, fagyban csákányoljon a meg-
élhetésért, hanem egy tiszta irodában 
keresi meg a pénzét. De ugyanennyi-
re szereti a rendszerességet és a ma-
tematikát, a programozástól pedig 
mindkettőt megkapja. Középiskola 
előtt megfordult ugyan a fejében, 
hogy elmenjen szülővárosából és 
Marosvásárhelyen tanuljon tovább, 
de a hobbija miatt is végül úgy dön-
tött, hogy Szovátán marad, hiszen ott 
adott a terep a motorozáshoz. Most 
úgy érzi, ha bejut a kolozsvári egye-
temre, a hobbiját kicsit mellőzni fog-
ja, majd egyetem után meglátja, hogy 
fog-e még vágyni rá.

SZÉKELYHON

Újra van véradási lehetőség 
Gyergyószentmiklóson, ahol a 

Hargita Megyei Vérközpont havonta 
két alkalommal fogadja a véradó-
kat. Ehhez térítésmentesen 28 m2 
összfelületű helyiségeket bocsátott 
rendelkezésükre a város. A tanács 
jóváhagyását követően három évig 
a jelenlegi oltóközpont épületének 
emeletén adhat vért a lakosság, 
legközelebb július 21-én. A sikeres 
versenyvizsgát követően a koráb-

ban ideiglenesen kinevezett mene-
dzser töltheti be a Tarisznyás Már-
ton Múzeum menedzseri tisztségét. 
Ferencz-Mátéfi  Kriszta történe-
lem-könyvtár szakos végzettséggel 
is rendelkezik, a Városi Könyvtár 
igazgatója is volt, és most három év-
re szól a megbízatása.

Kiigazították a költségvetést

A város erdőalapjából 718 köbméter 
műfát értékesítenek nyílt árveré-
sen, a lakosság 177 köbméter tűzifát 
vásárolhat 105 lej/m3-es áron, amit 
Hágótőn, az út mellől kell elszállí-

tani, 38 köbméter leveles fát pedig 
az önkormányzat alárendeltségé-
be tartozó intézmények használ-
hatnak fel térítésmentesen téli tü-
zelőanyagként. Elhangzott, hogy 
most nagy a kereslet elsősorban a 

műfára, így valószínűleg hamar 
kerül gazdája a kitermelt fának. Az 
április végén elfogadott költség-
vetést ezen az ülésen kiigazították 
egyebek közt a pályázati tételekkel, 
mivel korábban csak a már aláírt 

szerződéseket foglalták bele, emel-
lett a vízházhoz vásárolt generátor 
és a Hargita Megyei Tanács által 
visszaosztott célirányos összegek 
is bekerültek a költségvetés-
be. Hétfőtől új gazdasági 
igazgatója van a polgár-
mesteri hivatalnak, Fülöp 
Katalin személyében. Az 
Iskolás Sportklub admi-
nisztrálja a Basilides Tibor 
Sportcsarnokot is, amely-
nek jelentősek a költségei. 
Az intézmény működéséhez tavaly 
a város közel 60 ezer lejjel járult 
hozzá, a csütörtöki tanácsülésen 50 
ezer lejt hagytak jóvá erre, ameny-
nyiben szükséges, az év végén még 
kiegészítik.

A motorozás és a tanulás egymást kiegészítve 
tartották őt egyensúlyban a felkészülésben

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Több határozattervezetről kellett 
döntenie a testületnek

◂  F O T Ó :  S U C I U  C R I S T I A N

Kinevezték a Tarisznyás Márton Múzeum igazgatóját
• A Tarisznyás Márton Múzeum igazgatójának kine-
vezése, költségvetés kiigazítása, a véradási lehetőség 
biztosítása, a város erdőalapjából kitermelt famennyiség 
értékesítése és a sportiskola működésének támogatása 
egyaránt szerepelt a gyergyószentmiklósi önkormányzati 
képviselő-testület csütörtök délutáni rendkívüli ülésén.

• Édesapja a legnagyobb példaképe a szovátai Siklódi 
Zalánnak, aki a Maros megyei magyar tanulók legjobb-
jaként végzett az idei érettségin. A Domokos Kázmér 
Szakközépiskola diákját kerestük meg a székelyföldi 
fürdővárosban, ahol nemcsak a tanulásról mesélt ne-
künk, hanem az egyáltalán nem szokványos hobbijáról 
és Istenbe vetett hitéről is. Vallja, mindkettőnek szere-
pe volt abban, hogy kitűnő eredménnyel zárta középis-
kolai tanulmányait.




