Ne hátrálj meg soha! – egy díjazott egészségügyi pályázat története
A 2018/2019. tanévben, nyári szünet előtt körülbelül három héttel
osztályfőnökünk behozott egy pályázati felhívást, mely az „Egészségügyet választom!”
címet viselte. A pályázat kiírása az volt, hogy mutassuk be az egészségügyet mint
szakmát, bár én nem szeretem ezt a szót használni, így inkább hivatásnak mondom.
Emellett a saját iskolánkról is kellett bemutatást adni. A kiírás szerint a pályázati díj
mellett a nyertes videót a Magyar Egészségügyi Kamara kampánya során fogják majd
felhasználni. A felhívás lázba hozta az osztályt, de végül sokan kihátráltak a feladat
mögül a nyári munka és egyéb teendőik miatt.
Úgy éreztem, hogy egyedül nem fogom tudni elkészíteni ezt a videó pályázatot,
mivel még "soha nem csináltam ilyesmit". De győzött az akaraterő, és elhatároztam,
hogy segítséget fogok kérni. Így is lett. Egy nagyon jó ismerősöm által kapcsolatba
kerültem a volt padányis Máhl Kornéllal, akivel mindössze egy nap alatt készítettük el
a videót. Délelőtt, délután is forgattunk - persze egy jegeskávé szünettel-, estére kész
is lett a pályázati anyag. A pályázat határideje június 30-a volt, 28-án este már be is
küldtem.
Izgatottan vártuk a családommal, barátaimmal, ismerőseimmel és persze
Győriné Egresi Adrienn tanárnővel az eredményt. Sokat nézegettem az emailjeim,
mert a felhívásban az állt, hogy e-mailben fognak értesíteni. Egy szép napsütéses
napon elmentem kávézni, sétálni, majd megnéztem a leveleimet, ahogyan eddig is
tettem. Láttam az értesítést, gratuláltak, MEGNYERTÜK a pályázatot. Elkezdtem
zokogni az örömtől, talán azért is, mert nem hittem a sikerben, persze egy kis remény
volt bennem. Azóta a pályázat kiírói készítettek velem egy interjút is.
A kész videót egy kampány során felfogják használni. Örülök, hogy ezzel a
videóval iskolánkat tudjuk népszerűsíteni országos szinten is. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani Győriné Egresi Adrienn tanárnőmnek a támogatásért, illetve a
videóban való részvételéért, és azt is köszönöm, hogy sikerült bejutnunk a kórházba
forgatni. Köszönettel tartozom a kórházban gyakorlatozó diákoknak - nélkületek nem
sikerült volna mindez! Köszönöm Máhl Kornélnak, hogy az elképzelésem alapján
mindent meg tudott valósítani.
Kedves diákok! Soha ne féljetek semmitől, legyetek bátrak, merjetek segítséget
kérni! Semmi nem lehetetlen!
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