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Tehetségtámogató Egyesülethez benyújtott pályázat során elnyert és a bankszámlára
folyósított ösztöndíj támogatást a magam és szüleim nevében is.
Nagy segítség ez az összeg a szüleimnek az iskoláztatásomhoz szükséges dolgok
biztosításához. A kapott összegből fizettük ki az autóbusz jegybérletemet november és
december hónapban, és az ebédemet az iskola étkezdéjében, mert az I. félévben otthonról
(Orotváról) ingáztam Ditróba, ahol iskolába járok. Így a maradt összeget megpótolva sikerült
a téli ruházatomat is biztosítani, valamint Angol-Magyar és Magyar-Angol szótárt is
vásárolni.
A VIII. osztály I. félévét 9,38-as általánossal zártam. Nem vagyok magammal teljes
mértékben elégedett, mert a VII-es átlagomhoz képest csökkent az általánosom. Ez egyrészt
annak is betudható, hogy az ingázással értékes időt veszítettem, otthon nem volt internet
hozza férésem, nem tudtam román magánórára menni, mint az előző években, és nem volt
akitől segítséget kapnom, ha néha erre szükségem volt az otthoni felkészülés alatt. Most
januártól ismét nagybátyáméknál lakom Ditróban, ahol a mostani félév kivételével I.
osztályos koromtól laktam. (Lakásfelújítás miatt szorultam ingázásra.) Így remélem, hogy a
II. félévi általánosom sokkal jobb lesz. Már van egy-egy 10-es osztályzatom kémiából,
magyarból és történelemből. A kapott pénzből így most több fontos könyv megvásárolására
lesz lehetőségem: pl. Világatlasz és példatárak.
Az első félévben kevesebb tantárgy és más jellegű versenyre került sor. Én ezek közül
szinte valamennyin részt vettem. Ezek a következők:

1. „BARANGOLJUNK SZÉKELYFÖLDÖN” programsorozat keretén belül, a
gyergyószentmiklós Dancurás Hegyimentő Szolgálat által szervezett tájékozódási verseny,
ahol 68 versenyző közül a XI. helyezést értem el.
2. „Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, ahol 100 pontból 82,5 pontot értem el, és
részt fogok venni a verseny megyei szakaszán. Most erre nagy szorgalommal készülök.
3. Fizika Olimpiász, amely eredménye nem dicséretes, mert nem jogosít továbbjutásra,
ugyanis nagyon elnéztem egy feladat megoldását.
A II. félévben részt vettem a Magyar nyelv Tantárgyversenyen, ahol a II. helyezést
értem el, de csak az első helyezett vehet részt a megyei szakaszon.
Most készülünk a csapattársaimmal az „În urma scriitoriilor„román nyelvű versenyre,
amelynek szintén lesz megyei szakasza.
Fontosak számomra a versenyeken való részvétel, de most számomra legfontosabb a
minél magasabb általános elérése, és a VIII. osztály végén levő képességvizsgára való
felkészülés, mert ettől függ a továbbtanulásom sorsa. Mindenképp a Gyergyószentmiklós-i
Salamon Ernő Gimnázium Természettudományi vagy Intenzív informatika szakosztályába
szeretnék felvételt nyerni. Ezek a szakosztályok tennék lehetővé a mostani elképzelésem
szerinti egyetemi továbbtanulásomat. Falusi gyermek lévén nagyon szeretem az állatokat,
ezért egyrészt állatorvos szeretnék lenni, de vonz az informatika világa is, meg a matematikát
is értem és nagyon szeretem, ezért ezen a téren is van két szakmaválasztási elképzelésem:
közgazdász vagy építőmérnök. Ezek még csak álmok, még változhatnak is, de mindent
megteszek a megvalósulásukért, mert célom a gimnázium utáni továbbtanulás.
Még egyszer hálásan köszönöm a magam és szüleim nevében az Ön/Önök által
nyújtott segítséget. Minden erőmmel igyekszem méltó lenni rá, mert ez nagy segítség
számomra.
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