Legyél Te is vízügyes!
A vízügyes szakmát népszerűsítettük a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes
Szakközépiskolában
A tavalyi évhez hasonlóan idén is országos „roadshowt” tart az Országos Vízügyi
Főigazgatóság (OVF) a területi vízügyi igazgatóságokkal a vízügyes képzést folytató
középiskolákban. Az eseménysorozat célja a vízügyes szakma népszerűsítése, és ezzel
párhuzamosan a diákok ösztönzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karára
(NKE VTK) való jelentkezésre a 2019-es felvételi időszak előtt.
A rendhagyó órákon találkozhatnak a diákok a VTK, az OVF, és a helyi vízügyi igazgatóságok
képviselőivel, akik előadásaikban azt mesélik el, miért is érdemes a vízügyes szakmát
választani, miért jó vízügyesnek lenni.
2018. november 27-én érkezett a roadshow a Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnázium és
Szakközépiskolába. A rendhagyó tanórát Siklós Gabriella az OVF szóvivője nyitotta meg egy
játékos víz-kvízzel, melynek során a helyesen válaszolók
apró vízügyes ajándékokkal gazdagodhattak.
A „Mi vízügyünk” pár perces imázs film levetítése alapozta
meg a vízügyes hangulatot a teremben, ahol a továbbiakban
Bíró Tibor az NKE VTK dékánja egy jó hangulatú előadás
keretében mutatta be az egyetem Víztudományi Karát, a kari
életet, a képzéseket, valamint a felvételivel kapcsolatos
tudnivalókat. A dékáni tájékoztatót követően Lábdy Jenő az
OVF műszaki főigazgató-helyettese mesélt a vízügyi
szakmáról, személyes tapasztalatairól, élményeiről, a vízügyi
szolgálat szépségeiről, szerteágazó szakterületeiről, a benne
rejlő lehetőségekről, a kihívásokról.

Az óra második felében két fiatal vízügyes kolléga, Pekáry Anna a főigazgatóság árvízvédelmi
referense és Sági Rajmund az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi ügyintézője
mesélte
el,
hogyan és
miért
lettek
vízügyesek,
miért szeretik ezt
a szakmát,
milyen kihívások,
lehetőségek
rejlenek ebben a
tudományágban.
Közvetlen
hangvételű
előadásukkal
ösztökélték
a diákokat a
víztudományok
kitanulására, a vízügyes „családhoz” való csatlakozásra.
A roadshow zárásaként a tanulók megtekinthették a 2017-es szerbiai jégvédekezésről készült
kisfilmet, amit a magyar vízügyesek és jégtörő hajók hajtottak végre sikeresen.
A 45 perces rendhagyó órán
kötetlen körülmények között
az érdeklődő tanulók átfogó
képet kaphattak a vízügyi
szakmáról, a vízügyi életről, a
Víztudományi
Kar
képzéseiről, lehetőségeiről.
Bízunk benne, hogy 2019-ben
minél többen választják majd
a vizek tudományát, és néhány
év múlva már a vízügy nagy családjában üdvözölhetjük őket kollégaként.
2018. december 5-én a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Víztudományi Kara nyílt napot tart
Baján, ahol többek között az Országos Vízügyi
Főigazgatósággal, a 12 területi vízügyi
igazgatósággal
és
munkájukkal
is
megismerkedhetnek a felvételi előtt álló diákok.
Várunk mindenkit szeretettel! Legyél Te is vízügyes!

