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Szerintem 7. és 8. osztályban te is többször morfondíroztál azon, hogy mi leszel, ha nagy
leszel. Persze sokan humorosan azt mondják, hogy felnőtt. És eszünkbe jutnak József Attila
híres sorai is:

„Tűzoltó leszel, s katona/ Vadakat terelő juhász ...” Hiszen kisgyermekkorunkban sok
mindenről ábrándozunk. Aztán az iskola felső tagozatán már próbálunk közeledni a
realitásokhoz, így ezek a kérdések is előjönnek: Mik a lehetőségek? El tudok-e helyezkedni?
Mennyit kereshetünk?

Ezekben és más kérdésekben is segítséget nyújthat neked is az évente megrendezett Szakma
Sztár Fesztivál, aminek helyszíne, idén is Budapesten, a Hungexpo épülete volt, ahol több mint
40 szakmát mutattak be.

Reggel korán indult autóbusszal két osztály, egyik a Tóvárosi Általános Iskolából, másik pedig a
nádasdladányi iskolából. Miután megérkeztünk a rendezvény helyszínére, a csoport elindult egy
közös tárlatvezetésre, ahol a szakmában jártas diákok mondtak el néhány tudnivalót az adott
szakmáról. A tárlatvezetés alatt éppen verseny is folyt, ahol pl. asztalosnak és kárpitosnak
tanuló diákoknak el kellet készíteni egy gyönyörű szekrényt illetve egy széket. Persze mi is
kipróbálhattuk az asztalosság fortélyait, lehetett dobozt és virágtartót is készíteni.

A tárlatvezetés után mindenki visszamehetett az általa választott helyre. Én a mechatronikához
tértem vissza, mivel ez volt a legérdekesebb számomra, és még sohasem hallottam róla. Egy
bemutatófilmben megtekinthettük a Festo cég robotjait, találmányait. Ezen kívül nagyon sok
szakma bemutatóját láthattuk: volt szakács, gépi forgácsoló, informatikus, kozmetikus,
szárazépítő, stb. Ez utóbbiról többet szerettem volna megtudni. Ezt a szakmát nagyon
érdekesnek tartottam, mivel meglepődtem, amit láttam, hogy mire, mikre képes egy szárazépítő
pár vödör gipsszel egy házban.

Próbáltam az itteni szakmák közül választani, és ez szerencsésen sikerült is. Megpróbáltam a
„Többet ésszel, mint erővel” mondásra hallgatni, ám mégis inkább a fizikai munka mellett
döntöttem, ezért elhatároztam, hogy gépi forgácsoló szakmát szeretném választani, mert
hiányszakma és a fizetés se kevés.
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A rengeteg információ mellett sokféle ajándékot is kaptunk, többek között a sapkától a DVD-n
és a különböző érdekes szórólapokon, újságokon át a hegesztett csőig.

Ebédidőben mindenki megette a saját úti csomagját, amit az utazás előtt kaptunk a
Kereskedelmi és iparkamarától. Hazaérve mindenki boldogan mesélte el élményeit, és
döntéseit. Én is elmondtam a szüleimnek, hogy döntöttem a jövőm felől. Természetesen ők is
és tanáraim, barátaim is támogatják döntésemet.

Így nekem sokat segített ez a rendezvény. Eldöntötte a jövőmet? Neked is segített a fesztivál a
pályaválasztásban?

Majoros Dániel
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