
Vegy(i)érték pályázat 

Tóth Franciska vagyok, az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium végzős, 

vegyész osztályából (12.A). 1996. július 18-án születtem Körmenden. 

Általános iskolai tanulmányaimat a körmendi Kölcsey Utcai Általános 

Iskola és Művészetoktatási Intézmény falai között végeztem. Hetedik 

osztályos korom óta az Ipari diákjai közé szerettem volna tartozni. 2011 

szeptemberében végre diákként léphettem át az iskola kapuit. 

Terveim között elég sok minden szerepel. A következő évben ebben az 

iskolában szeretnék maradni, hogy elvégezzem a technikumot, majd a 

Pannon Egyetem vegyészmérnöki karára felvételizem. Későbbi terveim 

között szerepel még az Eötvös Lóránt Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán a történelem (régészet) szak is. 

A szüleim külön élnek, ennek ellenére mindketten támogatták, és támogatják az elképzeléseimet, 

már amennyire erre lehetőségük van. Véleményüket legtöbbször külön-külön tudom csak 

meghallgatni, de igyekszem megtalálni az arany középutat.  

Édesanyám a gondviselőm, vele lakom együtt Körmenden. Távoli lakhelyem miatt a Veszprémi 

Középiskolai Kollégiumban vagyok elszállásolva. 

Két testvérem van, akikkel nagy a korkülönbség köztünk. A bátyám 11, míg a nővérem 16 évvel 

idősebb nálam. A bátyám lovardában dolgozik. Kiskora óta a lovak megszállottja, és ez rám is rám 

ragadt. Szabadidőmben neki segítek, általában hétvégénként és szünetekben lovaglásért cserében 

dolgozom. A nővérem virágkötő, így az esküvőszezonban sokszor neki is a segítségére vagyok. 

Mindig igyekszem a lehető legtöbbet kihozni magamból, egyes tanáraim szerint túlságosan 

maximalista vagyok. Az átlagom eddig mindig meghaladta a 4,0-t, de leginkább 4,2 és 4,5 között 

változik. A tavalyi évben 4,33, míg az idei első félévben 4,45-ös átlagot sikerült elérnem. Előre 

láthatólag az idei év végén 4,7 körüli a jegyeim átlaga. Az idei évben magyar, történelem és rajz, míg 

a tavalyi évben magyar, történelem, műszaki ismeretek, valamint társadalomismeret és etika 

tantárgyakból kaptam dicséretest. Két éve emelt szinten tanulom a matematikát és a kémiát. Emelt 

érettségi vizsgát teszek kémiából, valamint történelemből. 

Maximalizmusomat az is mutatja, hogy a próba érettségi vizsgáim is jól sikerültek. Az emelt kémia és 

a magyar kisérettségimen is ötös érdemjegyet szereztem. A magyar kiemelkedően jól sikerült, 100%-t 

sikerült elérnem. 

A kilencedikes évzáró után meghívott diákként vehettem részt a Pannon Egyetem által szervezett 

Nyári Egyetemen. A tehetséggondozó tábor keretében egy hetet töltöttem Tihanyban, naponta 

jöttünk be Veszprémbe, hogy a Pannon Egyetem mérnöki karához tartozó tanszékeket látogassunk 

meg, előadásokat hallgassunk, illetve kísérleteket végezhessünk egyes tanszékeken (pl. fizika, 

szervetlen kémia, biomérnöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki tanszéken). Rengeteg barátot 

szereztem a tábor ideje alatt mind a szervezők, mind a táborozók közül, akikkel a mai napig tartom a 

kapcsolatot. A tábor végén Juniormérnöki diplomát kaptam.  



Az iskolai közösségi életben már a kezdetektől részt veszek. A nyolcadik osztályosoknak 

megrendezett kémiai játszóházon minden évben ott voltam, és valamilyen módon segédkeztem. 

Kilencedikesként osztálytitkárrá választottak, így az iskolai diákközgyűléseken képviseltem az 

osztályomat. Tízedik év elején az akkori diákönkormányzat elnöke, illetve a segítő tanár kérésére 

indultam a diákönkormányzati választásokon. Az indulók közül csak azok kaptak több szavazatot 

nálam, akik előző években is segítették a DÖK munkáját. Kétéves mandátumot szereztem, ami az idei 

tanév októberében járt le. Részt vettem a programok kitalálásában, szervezésében és 

megvalósításában. Legfőbb feladatom az volt, hogy eljuttassam az információkat a diákokhoz a 

hirdető felületeken keresztül. 

2014-ben a régi iskolámból felkeresett a volt kémiatanárom. Évről évre náluk rendezik meg a Curie 

Kémia Emlékversenyt. Felkért, hogy állítsak össze egy körülbelül 10 perces kísérletsort, amit 

bemutathatok a versenyző hetedikes és nyolcadikos diákoknak. Emellett megkért arra is, hogy 

beszéljek a jelenlegi iskolámról, hiszen ezek a gyerekek a pályaválasztás küszöbén álltak. Nagyon 

örültem, amikor szeptemberben a kilencedikes vegyészek között ismerős arcot találtam. Takács 

Evelinnel Körmenden találkoztam először, versenyző diák volt. Elmesélte, hogy a találkozásunk 

megerősítette abban, hogy ezt az iskolát válassza. 

A 2013/2014-es tanév elején aktívan részt vettem az iskola bemutatkozó filmjének készítésében is. 

Második iparis évem elején csatlakoztam az iskolai diákszínpadhoz. Már az év első darabjában, az 

október 23-i műsorban is kaptam szerepet. Nagyon élveztem a velük való munkát, és szerves részévé 

váltam a csapatnak. Az ünnepségekre írt előadásokban egészen az idei év október 23-i műsoráig 

szerepeltem, és a jövő évben is folytatni szeretném. Az nemzeti ünnepi előadásokon kívül szavaltam 

ballagásokon, évzárókon, a megyei könyvtár épületénél megrendezett költészetnapján, kollégiumi 

rendezvényeken, és szalagavatókon. Iskolán kívül színdarabbal léptünk fel a Helikon Ünnepségeken 

és a Hatás Andrea által rendezett gálán, melyen nagy sikert arattunk. 

A 2014-es Helikon Ünnepségeken nem csupán a diákszínpados csapattal, hanem képzőművészet 

kategóriában egyénileg is képviselhettem az iskolát. Kiskorom óta vonzanak a művészetek, így már 

általános iskolában is rajzszakkörre jártam. Helikonon a rajzomat, ami egy három részből álló sorozat, 

ki is állították, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Ugyanezt a sorozatot a 2015-ös megyei 

kollégiumi találkozón (Ki Mit Tud?-on) is kiállították. 

Az alkotásaim évről évre a kollégiumban megrendezésre kerülő művészeti találkozón is szerepelnek. 

Ezen a rendezvényen már kilencedikes korom óta a barátnőimmel együtt tánccal is fellépünk. Minden 

évben általunk összeállított koreográfiát mutatunk be, amit mindig nagy érdeklődéssel várnak. 

Óvodás korom óta tanulok különböző táncokat, így számomra felüdülés, ha zenét hallok és 

táncolhatok. 

A kollégiumi rendezvények szervezésében is számítanak rám a nevelő tanárok. Kollégiumba 

kerülésem óta két barátnőmmel táncfoglalkozásokat tartunk. Az első három évben modern táncot, 

idén pedig zumba órákat szerveztünk. Ezen kívül péntekenként járok otthon is zumba edzésekre, 

valamint nővéremmel kangoozni. 

Veszprémi tanulmányaim során minden év végén kaptam valamilyen jellegű okleveles elismerést. Jó 

tanulmányi munkámért, kiváló osztályközösségi munkámért, illetve a tavalyi évben a kiemelkedő 

iskolai- és osztályközösségi, valamint kulturális tevékenységeimért. A tavalyi év során nyolc igazgatói 

dicséretet szereztem. A kollégiumban a művészeti találkozókon, a megyei kollégiumi Ki mit tud?-okon 



való részvétel és a többéves szakköri munkám elismerése jeléül kaptam okleveleket, illetve 

nevelőtanári, valamint igazgatói dicséreteket. 

Az idei évben bejutottam a Szakmai Érettségi Tanulmányi Verseny országos döntőjébe. A 

meglehetősen erős mezőnyben sikerül megszereznem a 7. helyet. A verseny alatt nagyon sok barátot 

szereztem, és közülük jó párral azóta napi szinten tartom a kapcsolatot. 

A Vegy(i)érték pályázatra osztályfőnököm hívta fel a figyelmem, és az ő biztatására jelentkeztem. Ő 

javasolta azt is, hogy kérjek ajánlásokat. Meglepett, hogy milyen sok tanárom és diáktársam tartott 

még rajta kívül méltónak erre a kitüntetésre. Nap mint nap tevékenykedem, mert sok örömet találok 

mindabban, amit csinálok. Nagyon jól esne azonban, ha mások is elismernék, hogy munkálkodásom 

hasznára van annak a közösségnek, amelyben élek. Természetesen az elismeréssel járó anyagi 

jutalom is nagy segítséget jelentene nekem és családomnak. 



Vegy(i)érték pályázat 

 
Osztályfőnöki jellemzés 

 

Tóth Franciska pályázatához 
 

Tóth Franciska 12.A osztályos tanuló az elmúlt négy évben aktívan vett részt  közös Alma 

Materünk hírének öregbítésében, hagyományainak ápolásában, tehát megfelel a pályázat 

feltételeinek. 

Tanulmányi munkájában szorgalmas és lelkiismeretes, igyekszik a legjobb tudása szerint 

teljesíteni, eredményei ennek megfelelően minden év végén négyes átlag fölött voltak, 

többször ért el jeles eredményt. Különösen kiemelkedő történelemből, kémiából és a szakmai 

tantárgyakból. Szabad idejéből is szívesen szán tanulásra időt, akár történelem 

tehetséggondozó szakkörről, akár SZÉTV versenyfelkészítésről van szó. Szorgalma, tehetsége 

eredményeképpen 2015-ben a SZÉTV országos döntőjében 7. helyezést ért el. 

Magatartása kifogástalan, semmilyen fegyelmi vétséget nem követett el. Tanáraival szemben 

tisztelettudó, társaival barátságos. Nyitott, érdeklődő személyiség, aki odafigyel másokra, és 

törekszik a konfliktusok békés megoldására. Általában jó kedélyű, mosolyával másokat is 

felderít. 

Nagyszerű közösségi ember, az osztályban mindig számíthattam a segítségére, jó szervező, 

kiváló problémamegoldó képessége van. Ezeket a képességeit nemcsak az osztályon belül, 

hanem a nagyobb, iskolai szintű közösségben is hasznosította, három éve aktívan 

tevékenykedik a diákönkormányzat munkájában, feladatait megbízhatóan végzi. 

Segítőkészsége nemcsak tanáraival, hanem diáktársaival szemben is megnyilvánul, bármikor 

számíthattak rá gondjaik megoldásában, tanulmányi kérdésekben és magánéleti problémákban 

is. 

Franciska a tanuláson kívül is nagyon sok mindennel foglalkozik, több éve tagja az iskola 

színjátszó körének, munkájában ott is megbízható, lelkes, az iskolai megemlékezéseket 

szavalataival teszi ünnepélyesebbé. Fontos neki, hogy művelődjön, rendszeres jár színházba, 

szívesen olvas. Családi indíttatásból érdeklődik a lovassport iránt, lovagol, versenyeken vesz 

részt. A kollégiumi életnek is aktív szervezője, 2013-ban Flashmob szervezésében vett részt, 

így tiltakozva a nőket érő erőszak ellen.  

Összességében elmondhatom, hogy Tóth Franciska nagyon sokoldalú, tehetséges tanuló, 

véleményem szerint igen alkalmas a díj elnyerésére. 

Veszprém, 2015. április 27. 

 

        Horváth Mónika 

        osztályfőnök 



Vegy(i)érték Pályázatra 

Ajánlás 

 

 

Pályázó: Tóth Franciska 12.A. 

 

 

 

Tanári ajánlás: 

 

Tóth Franciska a 2012 októberétől 2014 tanévvégéig tagja volt iskolánk 

diákönkormányzatának. Az iskolai közösségi élet szervezésében aktívan részt vett, mind ezek 

mellett a Diák Színpad tagja, az iskolai műsorok állandó fellépője. A rábízott feladatokat 

mindig precízen, igényesen elvégzi. Tanulmányaiban is igényes és pontos. 

 

  

 

 

 

         Földesi Csaba 

 

Veszprém, 2014.04.07. 

 



Vegy(i)érték pályázat 

Szaktanári ajánlás 

 

Tanuló neve: Tóth Franciska 

Osztálya: 12. A 

Szakmacsoport: Vegyipar 

 

Történelem tantárgyból tanulmányai alatt mindvégig kimagasló teljesítményt nyújtott, 

amiben minden tantárgyra kiterjedő szorgalma mellett benne van az is, hogy szilárd szakmai 

elkötelezettsége mellett történelemmel kapcsolatos ambíciói is vannak, nevezetesen komolyan 

érdeklődik a régész pálya iránt. 

Tanórai szorgalma kiemelkedő, rendkívül megbízhatóan teljesít feleletei, dolgozatai 

során. Felmerülő problémái esetén pontos kérdéseivel fordul tanáraihoz és komolyan veszi a 

felkészüléshez adott tanácsokat, nem elégszik meg az órai jegyzet megtanulásával, ismereteit 

más forrásokból is – könyvek, filmek – értően kiegészíti. 

A tantárgy iránti érdeklődését azzal is kifejezi, hogy rendszeres résztvevője történelmi 

témájú tanulmányi versenyeknek. Mindemellett történelemből is emelt szintű érettségi vizsgát 

fog tenni, aminek érdekében külön felkészítő órákat is vállalt. Ezekkel összefüggésben 

szabadidejében önállóan is foglalkozik az emelt szintű történelem érettségire való 

felkészüléssel. 

Alapos tudását és diáktársaihoz való rendkívül pozitív viszonyulását bizonyítja, hogy a 

történelem iránt kevésbé elkötelezett és kevésbé szorgalmas évfolyamtársainak is komoly 

segítséget nyújt felkészülésükhöz, amikor sorsdöntő dolgozatokhoz, feleletekhez érkeznek. Ez 

nem csak a tananyag megértéséhez és áttekintéséhez adott segítséget jelenti, hanem a bukásra 

álló tanuló lelki támogatását, önbizalmának megerősítését is, ami kifejezetten érett 

személyiségről tesz tanubizonyságot. 

 

Veszprém, 2015. március 18. 

 

 

Hartmann Mónika   Engi Imre 
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Szaktanári ajánlás 
 

 

Tanuló neve:  Tóth Franciska 

Osztálya:  12. A 

Szakmacsoport: Vegyipar 

 

 

Szaktanári jellemzés: 

 

Franciska a vegyipari szakmai képzés iránt 9 évfolyamos kora óta nagyon komolyan érdeklődik. 

 

Az évek során a tanórán kívüli szakmai programokba is szívesen bekapcsolódott. 

 

 Rendszeresen járt kémia szakkörre, ahol versenyre is felkészítették. 

 Részt vett a 9. és 10. évfolyamosok számára rendezett Irinyi János Kémia Versenyen. 

 Részt vett a Pannon Egyetem Nyári Egyetem Tehetséggondozó Táborának a programjain 

(előadások a tanszékeken, laboratóriumi munkák). 

 Az idei tanévben pedig SZÉTV-felkészítésre jár, ahol kémiából, fizikai-kémiából és 

laboratóriumi gyakorlatokból szerez magasabb szintű ismereteket. 

 Több tanévben is bekapcsolódott az iskola beiskolázási rendezvényeibe. A nyílt napokon, 

illetve pályaválasztási fórumokon a szakmai képzésről és az iskolai közösségi életről mesélt 

az érdeklődő diákoknak és szülőknek. A beiskolázás előtt álló általános iskolások számára 

rendezett Kémiai Játszóházban aktív résztvevő volt az előkészületekben és a kísérletező 

diákok irányításában. 

 

A szakmai órákra mindig alaposan felkészül, a munkájának dokumentálására szolgáló jegyzőkönyveit 

precízen elkészíti. A gyakorlati munkáiban körültekintő, alapos, megbízható. Az óra menetét aktív 

részvételével támogatja. A gyakorlati órákon ügyesen és gyorsan dolgozik, társai munkáját is szívesen 

segíti. 

 

Franciska gyakran mentorálja alsóbb évfolyamos diáktársait, akik bizalommal fordulnak hozzá 

szakmai kérdéseikkel. 

 

Reméljük, hogy a versenyeken, a záró évfolyam szakmai munkáiban, illetve a szakmai képesítő vizsga 

során is hasonló eredményességgel szerepel majd. 

 

Franciskát szakmai munkái alapján olyan tanulónak tartjuk, aki hozzájárult Alma Materünk 

hírnevének öregbítéséhez. 

 

 

Veszprém, 2015. március 9. 

 

 

 

Kiss Judit   Kissné Németh Enikő   Nagyné Kiss Boglárka 



Tóth Franciska ajánlása 

 

Franciskát 2 éve ismerem és tanítom az Ipari Szakközépiskola és 

Gimnáziumban. Diákszínpadi fellépései és iskolai rendezvényeken 

való szereplése miatt viszont már korábban megragadott vidám és 

sugárzó személyisége.  

Rajzolni tanítottam az elmúlt években Franciskát, tavaly szép 

eredményt ért el a Helikon grafika szekciójában.  

Franciska egyedi képi világa tükrözi érzékenységét és fogékonyságát a 

körülötte zajló események iránt. Egyedi és kreatív képei kortársait is 

magukkal ragadják. Szociális érzékenysége erős, segíti, bátorítja 

társait, bátran kiáll mellettük, értük. 

 

2015.04.28. 



Vegy(i)érték pályázat 

Tanulói ajánlás 

Tanuló neve: Tóth Franciska 

Osztálya: 12. A 

Szakmacsoport: Vegyipar 

 

Horváth Laura Vivien vagyok, az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium végzős évfolyamának tanulója. 

Tóth Franciskát 2011-ben ismertem meg, a Veszprémi Középiskolai Kollégiumban. Ott derült ki, hogy 

osztálytársak leszünk. Már az első találkozás alkalmával egy okos, értelmes, érdeklődő lánynak 

ismertem meg, aki imád olvasni.  

Franciska rendkívül kedves és aranyos lány. Könnyen barátkozik, és hamar meglehet vele találni a 

közös hangot. Mi egy - két hét alatt nagyon jó barátok lettünk. Mindig mindenben számíthatok rá. 

Kiáll mellettem, ha kell, tanácsot ad, és mindenben támogat.  

Szívesen nyújt segítséget társainak, legyen szó bármiről. Mindenki bizalommal fordul hozzá 

segítségért, nem csak az évfolyamon, de az alsóbb évfolyamokon is.  

A kollégiumban aktív társasági életet él. Kilencediktől kezdve rendszeresen szervezett barátaival 

(köztük velem is) tánc szakköröket. Ezeken kívül más programokban is szívesen részt vesz. 

Veszprém, 2015.03.24.  

Horváth Laura Vivien 


