
Beszámoló a “Székelyföld jövőjéért„ ösztöndíj 2019 felhasználásáról 

 

     Elsősorban szeretném megköszönni a Bethlen Gábor Alapítványnak és a kuratóriumnak, hogy 
méltónak találtak a “Székelyföld jövőjéért„ ösztöndíj 2019 elnyerésére. Felemelő érzéssel tölt el, 
hogy egyike lehetek azon székelyföldi fiataloknak, akik tudásukkal, rátermettségükkel és legjobb 
képességeikhez mérten készek önmagukat a nemzet, a haza szolgálatába állítani. Hatalmas 
megtiszteltetés, ugyanakkor felelősséggel is tölt el, hiszen ez a díj arra ösztönöz, hogy eddigi 
tanulmányaimat méginkább elmélyítsem és rátermettségemről számot téve biztosítsam 
szülőhelyem jövőbeli jóllétét, lakóinak fennmaradását. 

     A szellemi felkarolás mellett anyagi támogatás is ez a díj, hisz számos kaput kinyithat 
számomra, amire talán enélkül nem lenne lehetőségem. Sokat gondolkoztam, hogy mi lehet az 
aminek leginkább hasznát vehetném, ami leginkább előremozdítaná tanulmányi, szakmai 
fejlődésemet. Úgy gondoltam, hogy a legmegfelelőbb kezdés az lenne, ha tudományos 
konferenciákon, szakmai műhelyeken vehetnék részt, miáltal kellőképpen kitágulhatna látóköröm 
és konkrétabb elképzelésem lehetne pályám alakításáról. Sajnos az időközben kialakult 
epidemiológiai helyzet keresztűlhúzta elképzeléseimet és mivel számos efféle rendezvény nem 
került megrendezésre, nem nyílt alkalmam résztvenni ezeken. Az itthon töltött idő következtében 
nem igazán akadtak kínálkozó lehetőségek, melyeket azonban szívesen fogadtam volna. A 
COVID-19 okozta kellemetlenségek nagy mértékben korlátozták lehetőségeimet úgy fizikai, mint 
gondolati síkon. 

     Ennek ellenére számításban van egy komolyabb anatómiai atlasz vásárása, melyet minden 
bizonnyal használni tudok, bármilyen orvosi szakterületre is csábít majd az élet. 

     Továbbá megnyugvással tölt el, hogy sikeresen zártam az elmúlt félévet és a második féléves 
gyakorlati vizsgáim is jól sikerültek. Jelenleg szorgalmasan tanulok az elméleti vizsgáimra, 
melyek július 10.-én kerülnek megszervezésre egy “Megavizsga” keretén belül (rezidensvizsgához 
hasonló). Bizakodva tekintek a jövendő felé és remélem, hogy ezt a próbát is sikeresen kiállom, 
megőrizve egyetemi tanulmányi ösztöndíjamat.  

     Annak reményében, hogy a vírushelyzet javul és megnyílnak előttem a lehetőségek kapui, 
szeretném a nyáron megfelelően befektetni a támogatást, illetve ősszel egy gazdagabb beszámoló 
által számot adni a kapott ösztöndíj felhazsnálásáról. 
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