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Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

A Szekszárdi Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program 

keretében a Pályaorientációs fejlesztések a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben elnevezésű, 

EFOP-3.2.5-17-2017-00034 azonosító számú projekt keretein belül pályaorientációhoz kötött rendhagyó, 

tematikus órát szervez az intézménye diákjainak. 

A karrier-, tematikus óra interaktív tartalmakkal kísért előadás, amely középpontjában az MTMI szakokhoz 

kötődő pályákon sikereket elért előadó tart bemutatkozó prezentációt. Az előadó munkaeszközei közül is 

bemutathat néhányat, illetve az életpálya, karrierfejlesztési esélyekről, valamint az adott régióban a szakma 

lehetőségeiről is beszámol.  

Tisztelettel meghívjuk Önt és diákjait a 2018. október 13-án 14.00-tól tartandó rendhagyó órára. 

Helyszín: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27. 

PROGRAM: 

Megnyitó – Havelka Gyöngyi szakmai vezető 

A rendhagyó órát tartja Dr. Eszteri-Regős Renáta – Tolna megyei vezető mentőtiszt 

Témái: 

              Én, álmom, életem - pályaválasztásom 

              Hivatástudat kialakulása – mentőtiszti hivatás szépségei és nehézségei 

              Mit használ egy mentőtiszt? – Életmentő eszközök bemutatása 

 

 



Beszámoló  

 

Felkérés érkezett felém, mint az I. Béla Gimnázium volt diákja felé, hogy 2018 október 13.-án 

tartsak egy előadást, egy amolyan rendhagyó tanórát a gimis diákok számára a hivatásomról, 

illetve eddigi pályafutásomról. Nagy örömmel fogadtam el a felkérést.  

Október 13.-án boldogan léptem át a régi iskolám kapuját, immáron tíz éve nem jártam ott. 

Különös érzés volt újra megtapasztalni a hely „szellemét”, kavarogtak bennem az emlékek. 

Ezzel a csodás lendülettel bele is vágtam a rendhagyó tanórába. Rendhagyó volt, mert én, 

mint volt „bélás” diák hirtelen tanár lettem. S rendhagyó volt, mert magamról, a pályámról 

beszélhettem, amely azokban a bizonyos tanteremi padokban vette kezdetét.  

Sokat gondolkodtam, hogyan is tartsam meg az előadást, hogy ne legyen unalmas és hogy 

felkeltsem a 16,-18 éves tinik érdeklődését. Úgy döntöttem elegendő ehhez három szó is. -Én, 

álmom, életem -ezeket a szavakat írtam fel a táblára A különleges órát igyekeztem úgy 

felépíteni, hogy a diákok maguk jöjjenek rá arra, mennyire fontos a saját akaratuk, az hogy 

tisztában legyenek önmagukkal, erőségeikkel. Legyen egy álomképük, egy céljuk, amit kellő 

odaadassál, szorgalommal igyekeznek megvalósítani, hiszem ez lesz az életük. Mindebben a 

gimis éveknek igen nagy szerepe van. Így hát beszéltem arról, hogyan is jutottam el oda, ahol 

most vagyok. Mindig is az orvostudományhoz vonzódtam, ezért az irányba folytattam gimis 

fakultatív tanulmányaimat is. Érettségi után az orvostudományi karra jelentkeztem, azonban 

sajnos lecsúsztam egy-két ponttal. Így elmentem nyelvet tanulni, világot látni a nagy 

Angliába. Gondoltam teszek még egy nyelvvizsgát és újra felvételizem. A sors vélhetően 

mást szánt nekem. Mikor hazafelé tartottam, súlyos autóbalesetet szenvedtem el. így ugrott a 

nyelvvizsga, az orvosi és zárosidőre minden addigi tervem, a felépülésem ugyanis igen hosszú 

időt ölelt fel. Közel félévet csak feküdtem, minden nap egy ajándék volt. Sokat gondolkodtam 

és hát szükség is volt rá, hiszen hamar fel kellett nőnőm „odabent”. A kezdeti lelkesedésem 

azonban soha nem veszett el, tudtam az élet megy tovább és nekem is fel kell „állnom”. 

Orvosi helyett a Pécsi Tudományegyetem mentőtiszti szakára jelentkeztem. hamar elteltek az 

egyetemi évek. Már az első mentő gyakorlatom során, mikor először élőben hallhattam a 

sziréna hangját tudtam ez szerelem. Az önfeledt diákévek után gyorsan jött a felelősségteljes 

valóság, a hivatástudat. Elkezdtem dolgozni a helyi rohamkocsin. Fantasztikus érzés, hogy 

olyan a munkám, amit szeretek. Az én hivatásomra sok minden elmondható. Felelősségteljes, 

izgalmas, mozgalmas, változatos, érzelmes és csodás. Nincs is szebb érzés a világon, mint 

mikor egy néma szívet hallhatok újra megdobbanni. 

Pár év aktív mentőmunka után úgy éreztem valamit tennem,-tanulnom kell még. Szeretem a 

kihívásokat, szeretem képezni magam, szeretem az újdonságokat, így elkezdtem 

másoddiplomai tanulmányaimat Pécsi Tudományegyetem közgazdasági és egészségügyi 

menedzsment szakán. Ezen tanulmányaim egy merőben más oldalról mutatták be az 

egészségügyet. Időközben a munkahelyemen pályázatot írtak ki a megyei vezető mentőtiszti 

pozícióra. Úgy éreztem megvan bennem az az elhivatottság és tudás, mely ezen pozícióhoz 

szükséges. Pályáztam és nyertem. Immáron több, mint két éve jómagam töltöm be a vezetői 

posztot. Kivonuló mentőmunkámat továbbra is folytatom, hiszem a szakmaiság a gyakorlat 

megtartása és a megfelelő elvárás a kollektíva oldaláról csakis úgy valósulhat meg, ha magam 

is gyakorlom az életmentést. Ez a jelenem, így töltöm hivatás béli mindennapjaimat. Boldog 

vagyok, mert azt csinálhatom, amit szeretek. 



Nekem sikerült-az én álmom, életem-et valóra váltani. 

 Nektek menni fog? Ezzel a nyitott kérdéssel zártam a rendhagyó tanórát. 

Az előadásom alatt számos szakmai eszközt mutattam be, amelyek a mindennapi életmentés 

során alkalmazunk. Az óra végén a gyerekektől is megkérdeztem, mit gondolnak miért írtam 

fel azt a bizonyos három szót a táblára. A diákok mindannyian, ha fogalmazhatók így, jól 

vizsgáztak, megértették az üzenetet. 

 

 

    Szekszárd, 2018. október 22.                                                     Dr. Eszteri-Regős Renáta        
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