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Refis öregdiákok „közösségi szolgálata” avagy Pályaválasztási nap a Gimnáziumban
13 volt református gimnazista áldozta május 10-én a szombat délelőttjét arra, hogy segítse a
mostani diákok pályaválasztását. Harmadik éve végzik ezt a szolgálatot, egyre bővülő
létszámmal. A kezdeményezés ötletgazdája és első szervezője Müller Viktor 2003-ban
érettségizett diákunk volt, aki ezen az alkalmon most nem tudott itt lenni, mert az USA-ban
szerzi épp újabb diplomáját.
A 10. és 11. osztályos tanulóink hallgathatták meg először az önkéntesek rövid bemutatkozását,
majd 14 csoportot alkotva mélyedtek el egy-egy hivatás megismerésének rejtelmeiben és
tehették fel a diákok a legőszintébb kérdéseiket, amelyekre természetesen őszinte válaszokat
kaptak. A csoportok között mozogva több hivatás képviselőjével is találkozhattak és
természetesen az egyetemi évek tapasztalatairól is információkat kaptak.
Boza Pál közgazdász energetikai projektekkel foglalkozó céget alapított, ő volt ebben az évben a
pályaválasztási nap fő szervezője.
A Kecskeméten dolgozókat képviselte még dr. Bartos Zoltán szakgyógyszerész, két saját patika
üzemeltetője, Raskóné Boza Edit közgazdász és Zsohovszky Melinda terméktervező, valamint dr.
Kósa Gábor jogász képviselte, aki a NAV Bács-Kiskun Megyei igazgatóságán végzett izgalmas
felderítő munkájáról is beszélgetett a diákokkal.
Turóczy László közgazdász a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkáraként arról
győzte meg a diákokat, hogy nem unalmas hivatalnoki munkát végez, hanem sokféle, érdekes,
szakmai szempontból motiváló feladatai vannak.
Szenes Georgina építészmérnökkel a műegyetemi követelményeken túl a tervezés és kivitelezés,
a hazai és külföldi megbízások összehasonlításáról és a szakmai szépségeiről és jelenlegi
nehézségéről is beszélgettek.
Dr. Maróti Gergely biológussal amerikai és magyar kutatóintézetekben valamint a saját,
biotechnológiával, genomikával, genetikai diagnosztikával foglalkozó cégében végzett
munkájáról és a Temesvári Egyetem oktatójaként nyert tapasztalataival beszélgethettek.
Dr. Svébis Márkkal a gyakorló belgyógyász és háziorvos munkájáról, Dr. Gadó Juliannával a
fogorvosok feladatiról, Dr. Kiss Zsuzsannával az Országos Kardiológiai Intézetben való
tevékenység szépségéről és nehézségéről beszélgettek.
Dr.Hodos Mária vegyész a HILTI –nél vezető beosztással járó kihívásokról és konfliktusokról
társaloghattak. Bialné dr. Hoffnung Emese gyógyszerész az orvoslátogatói munkakör ismerője.
Huszta Petra közgazdász pedig egy hazánkban (is) működő amerikai befektetési bank
nemzetközi légkörét hozta be a díszterembe.
A csoportos beszélgetések végén az önkéntesek egy kérdőív kitöltését kérték a diákoktól, hogy
jövőre még inkább úgy tudják szervezni a pályaválasztási napot, ahogy azt a tanulók hasznosnak
találják. A kérdőívek kiértékelése folyamatban van, de annyi máris látszik, hogy még több volt
refist, más szakmák képviselőit is meg kell majd megnyerniük az ügy szolgálatának. Valamint azt
is kérték a diákjaink, hogy ne csak már végzettek, hanem velük párban még tanulmányaikat
végző egyetemisták, főiskolások is legyenek jelen.
Az önszervező fiatal öregdiák csapat kapott tehát feladatot.
Köszönjük a mostani refisekre szánt idejüket, energiájukat, figyelmüket!

