Tűzoltó leszek, katona, vadakat terelő juhász…
Idén a pályaorientációs nap iskolánkban 2022. március 26-án, szombaton volt. Ezen a szombati
munkanapon első osztályosaink Szilvi nénivel a karantén miatt kimaradt napjaik egyikét
pótolták. Másodiktól nyolcadik osztályig meghívott előadók és vállalkozó kedvű szülők tették
színessé szakmájuk, hivatásuk bemutatásával a délelőttöt.
Zsuzsa nénivel egy beosztást készítettünk az osztályok/testvérosztályok számára, hogy
mindenki mindenhová eljuthasson és ízelítőt kapjon az ott elhangzottak alapján egy-egy
szakma, életpálya jellemzőiről.
A 2. és 6. osztály, a 3. és 7. osztály, a 4. és 8. osztály együtt; az 5. osztály önmagában járta
végig forgószínpad-szerűen a termeket, bemutatókat.
Vendégünk volt Lajtos Sára, aki egy családi méhészet munkáját, a méhek érdekes életét, a
méhész nehéz, egész évre kiható fáradozásait mutatta be és válaszolt sok érdeklődő kérdésre is.
Tanka László, Csomádon élő ezredestől a katasztrófa védelemről tudhattunk meg – szó szerint
– életmentő információkat. Egy rendkívül érdekes filmet láttunk arról, hogy milyen
összehangolt munka szükséges ahhoz, hogy a riasztás beérkezésétől 2 percen belül elinduljanak
a tűzoltók a mentés helyszínére.
Petrovánszki Szilvia kozmetikus egy varázsvilágba vitte a lányokat, mert masszírozásról,
bőrápolásról, divatról, sminkekről és csak a gazdájának engedelmeskedő varázscsipeszről is
esett szó. Beavató képek a bőrrétegekről és a kozmetikákból ismerős mozdulatok gyakorlása
zárta az érdekfeszítő, lelkes bemutatót.
Ezután Hrubos Anita egy nagyon személyes, bizalmas hangulatú beszélgetés során avatott be
minket a vállalkozás rejtelmeibe. 20 éve üzemeltet családjával vállalkozást, kitapasztalta ennek
a világnak színét-fonákját egyaránt. Elgondolkodtató jelenségekre hívta fel a figyelmünket (a
ruhaipar túltermelése és környezetszennyezése), közben környezettudatos gondolkodásunkat is
felserkentette. Nagy hatással volt mindannyiunkra közvetlen stílusú, humorban is bővelkedő
jelenléte.
Végül mi, felsősök egy komoly témával zártuk a napot: Pál Gergely gépészmérnök beszélt
nekünk az erőművek működéséről; a megújuló energiák hasznosíthatóságáról, a családok
hétköznapjaihoz szükséges energiák észszerű, kímélő alkalmazásáról. Megtudtuk, hogy ez már
egyáltalán nem férfi szakma, lányok/nők is megtalálhatják hivatásukat ebben.

Sok-sok ismerettel gazdagodva zártuk a napot. Köszönjük előadóink vállalkozókedvét, gondos
felkészülését, lelkes bemutatását választott szakmájuknak, hivatásuknak!
A szervezők nevében: Márta néni

