Dobogós helyen végzett az egyik Vácis csapat az
Arconic(ok)osan vetélkedőn
A Hotel Magyar Királyban rendezték meg 2017.06.13-án kedden az Arconic(OK)osan szakmai
versenyt, amelynek célja, hogy segítsen a régióban tanuló középiskolásoknak és egyetemistáknak a
pályaválasztásban és a jövőjüket érintő döntéseikben.
Az idén öt székesfehérvári középiskola 10 csapattal vett részt a megmérettetésen:
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma, Váci Mihály Ipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, valamint Széchenyi István Műszaki
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, illetve a
Vasvári Pál Gimnázium is csatlakozott a Hello Karrier! NGN csoport kezdeményezéséhez. Az
Arconic(OK)osan szakmai versenyen a diákoknak először a fémekkel kapcsolatos kvízt kellett
megoldaniuk, utána pedig 10 állomásos vetélkedőt teljesítettek. A délutáni harmadik körben két
különböző építős feladatot kell végrehajtani, a felépített szerkezeteket szakértőkből álló zsűri
értékelte. A Váciból három csapat versenyzett, 3. 6. és 8. helyezéseket értek el.
A megnyitón Horváth Tamás, az Arconic Kft. vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a program
célja, hogy bemutassák és népszerűsítsék a középiskolás diákok körében a mérnöki pályát és a
fiatalabb korosztály is megismerhesse egy-egy terület munkáját shadowing nap keretében.
A szakmai verseny megnyitóján Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr kiemelte, hogy a
program azt a célt is szolgálja, hogy itthon tartsák a fehérvári diákokat, a város ezen dolgozik
közösen a cégekkel és az oktatási intézményekkel. Végül azt kívánta a diákoknak, hogy a nap
folyamán győződjenek meg arról, hogy érdemes ezeket a területeket választani hivatásszerűen és
érdemes utána Székesfehérvárban gondolkodni.
Hajdara Kristóf 11/6 osztályos tanuló a vetélkedőn való részvételről nyilatkozta:
„Úgy gondolom a mai Arconic által szervezett diák vetélkedő keretein belül rengeteg érdekes és
értékes információra tettünk szert. Rengeteg ügyességi, és érdekes elméleti feladat megoldása
mellett rövid idő alatt kétszer is a kreativitásunkra voltuk bízva, igen nehéz feladatok gyakorlati
kivitelezésében, éppen ezért bátran merem mondani a magam és társaim nevében, hogy hihetetlen
jól éreztük magunkat, az egész program alatt. Az egész napos rendezvény teljes lebonyolítása
természetesen csak annak köszönhető, hogy az Arconic segítő munkatársai nagyon profi munkát
végeztek, és a diákok is egész nap nagyon odatették magukat kivétel nélkül! Végig próbáltak az
Arconic munkatársai kommunikálni velünk, és buzdítani arra minket, leendő munkavállalókat, hogy
lehetőség szerint itt Magyarországon, és ha úgy alakul az Arconicon belül helyezkedjünk el. Végig
nagyon segítőkészek voltak, bármi problémánk akadt nagy örömmel voltak segítségünkre, amit
személy szerint ki tudok és ki is szeretnék emelni az az, hogy azon felül, hogy a csapaton belüli
összhang nagyszerűen működött, a másik két Vácis csapattal is egész nap jól kijöttünk,
megbeszéltük egymás észrevételeit, szurkoltunk nagyon egymásnak, és ez mindannyiunk nagy
örömére volt.”

