
Pályaorientációs nap mártélyi diákoktól mártélyi diákoknak 

 

A hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola Mártélyi Tagintézményében 2019. november 29-

én pályaválasztási bemutatónapot rendeztek. 

„A kisgyermekek gyakran abban a hitben élnek, hogy tudják mivel szeretnének foglalkozni 

felnőttkorukban. Ezek számos esetben a válóságtól elrugaszkodott elképzelések. Ezért tartjuk 

fontosnak minél korábban megismertetni és megszeretettetni a gyerekekkel a különböző 

foglalkozásokat; olyan szakmákat, melyek mögött helybéliek állnak és örömtől csillogó tekintettel 

mesélnek munkájukról, amikor arról kérdezzük őket.” mondta Nagyné Hegedűs Edina a szakmai nap 

egyik szervezője, a mártélyi iskola tanítója. 

A gyerekek 8:30-kor meglátogatták a közeli pékséget, melyet Takács Zsolt és édesanyja, Manyi néni 

vezetnek. Az esős reggelen, a kalács illata és a kemence melegének ölelésében megtudták, hogy 

elhivatottsággal és kitartással bármit sikerre vihetnek az életben. Zsolt is így tett gyermekkorában, aki 

édesapjától tanulta meg a pékmesterség fortélyait. 

9 órakor a diákcsoportot egy rögtönzött asztalos műhely fogadta a tanteremben, ahol felkérésre 

Nagy András Dániel mutatta be a szakmát. A gyerekek számos asztalos és barkács szerszámot 

láthattak működés közben és megismerhették hogyan lesz a deszkából különböző használati tárgy. 

Dr. Putz Anita megismertette velük a jogi rendszer felépítését, azt, ahogy egy törvény születik és 

betekintést kaptak az önkormányzat működésébe. Anitát már 12 éves korában elvarázsolta a 

lehetőség, hogy mennyi jót tehet jogi formában a rászorulókért. Ezáltal hamar azon kapta magát, 

hogy a Polgári Törvénykönyvet lapozgatja. „Bármit elérhettek, ha hisztek magatokban!” - zárta az 

előadását. 

Ezt követően ügyességi akadálypálya teljesítése következett, előtte azonban sok hasznos információt 

megtudtak dr. Mándoki Anna rendőr vizsgálótól a nyomozók munkájáról, a járőrök feladatairól és 

arról, hogyan is válhat valaki a rend őrévé. A gyerekek játékos körülmények között 

megtapasztalhatták milyen korlátolt ittasan közlekedni. Ebben egy speciális eszköz, a „részeg 

szemüveg” volt segítségükre. 

A délelőttöt három,a Mártélyi Általános Iskola 2004-ben végzett évfolyam diákjai zárták. Bujdosó 

Dávid bemutatta a kenyér útját, miből és hogyan készül a hagyományos kenyér és saját malmán a 

gyerekekkel együtt lisztet őröltek. Kulik Edina biofodrász nagy lelkesedéssel adott elő a nagymamája 

ajánlásával választott szakmájáról. Kulcsár Renáta védőnőtől megtanulták a csecsemőgondozás 

alapjait és azt, hogy milyen sokrétű a védőnői munka. 

Az alsósok nagyon élvezték a rendhagyó délelőttöt. Nem pusztán azért, mert nem kellett tanulniuk 

(hiszen mennyi új dolgot tanultak, csak más köntösben?!), hanem azért, mert az előadókat ők maguk 

is ismerik és valóban lebilincselő módon meséltek a hivatásukról. 

A közönség és a szervezők remélik, hogy következő alkalommal is legalább ennyire színes szakmákat 

ismerhetnek meg testközelből. 

 


