
Vegy(i)érték pályázat 

Kálmán Anna 

 

 

Tisztelt 1954-ben Végzett Diákok Közössége! 

 

Kálmán Annának hívnak, 1995. 06. 13-án születtem Nyíregyházán. Édesapám, Kálmán 

István József, a Dudari Református Egyházközség lelkipásztora, Édesanyám Csuday Valéria, 

közegészségügyi-és járványügyi felügyelő és hitoktató, jelenleg rokkant nyugdíjas. 5 

testvérem van: Dávid a legidősebb, családos és ő is lelkész; Eszter 4. gyermekét várja, 

hitoktató-tanító; Éva idén végez, mint gyógypedagógus; Erika Stuttgartban óvónőnek tanul, 

István pedig Győrben Nyugat-Magyarországi Egyetemen sportfejlesztő-rekreáció szakon 

végzi tanulmányait. Szüleim nagy gondot fordítanak taníttatásunkra. 

Dudaron lakom a családommal. Ezen a kisebb településen végeztem általános iskolás 

tanulmányimat, innen járok be mindennap busszal Veszprémbe már 5. éve. 

2010-ben örömmel kezdtem meg az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumában a középiskolás 

tanulmányimat környezetvédelmi szakon, amit azóta sem bántam meg. Sikerült hamar 

beilleszkednem az új közegbe, a városi gyorsasághoz, az iskola követelményeihez, stílusához. 

Mindezt segítette a jól működő oktatási forma, rend-rendezettség, átláthatóság, tanári kar 

szakmai tudása és emberi magatartása, jó tanár-diák kapcsolat és nem csak az osztályon, 

hanem az egész iskolán belüli diák közösség. Ehhez az iskola rengetek lehetőséget, 

programot, vetélkedőt nyújtott, hogy nem csak a mi szakterületünket, hanem egyéb( 

informatika, vegyészet, gépészet) irányultságot is megismerhessük.  

Jelenleg 13.-os végzős diák vagyok és nemsokára környezetvédelmi méréstechnikus.  

Visszatekintve tanulmányi eredményeimet évről-évre javultak: kilencedik évvégén 4,5 ; 

tízedikben 4,7 ; tizenegyedikben 4, 94 ; tizenkettedikben 4,74 és most 13. évvégén 5,0-ra 

zárnak le. Az öt év során több tantárgyból is dicséretet kaptam, mint pl biológia, irodalom, 

rajz, környezetvédelmi alapgyakorlatok, jog, gazdasági, környezettechnika. 

Magamat céltudatosnak, kitartónak, kicsit maximalistának, emellett kedvesnek, 

figyelmesnek, megbízhatónak, empatikusnak tartom. Fontos számomra az egészséges 

életmód, a rendszeres testmozgás és harmonikus környezet. Általában hatékonyságra 

törekszem, odafigyelek a legapróbb részletekre is, pontos, precíz vagyok. Meglehetősen 

határozott személyiségnek gondolom magam, jó a szervezőképességem, kompromisszum 

készségem közepes, ebből kifolyólag megosztó személyiség vagyok, vagy nagyon szeretnek, 

vagy nagyon utálnak.  

Az iskolánk rengetek lehetőséget kínált tehetségeink kibontakoztatására, én így több 

területen is megmérettettem magam. Igazolt női labdarugó vagyok, így 9.-es korom óta az 

Ipari lány focicsapatának aktív tagja is, ami Engel-Angyal Zsolt tanár úr vezetésével 

működik. Több évben is kikerültünk Labdarugó Diákolimpia Országos Döntőjére, ahol az 

Ipari csapattal szép eredményeket értünk el. Részt vettünk a Coca-cola cup országos döntőjén 

is, bárcsak 5.ek lettünk, mégis maradandó élmény. Az iskola által megrendezett non-stop 

focin minden évben részt vettünk, még a tanári kar ellen is kiálltunk.  

Fekete Géza tanár úr tesi óra keretein belül szerettette meg velem a röplabda sportágat, így a 

röplabda csapat tagja lettem. Szép eredményeket értünk el a versenyeken. 

Az iskola indított megyei atlétika versenyen, 2. helyezést értem el távolugrásból. 

Részt vettem több tanulmányi versenyen: Szakmai Érettségi Tanulmányi Versenyen, 

Országos Szakmai Tanulmányi versenyen, ahol országos döntőbe jutottam, Radnóti irodalmi 

versenyen ahol 2. helyezést kapta a csapat, iskolánk által megrendezett vers-és novellaíró 

versenyén, ahol 3. helyezést értem el „ Az üzenő múlt” című novellámmal, az iskola 

honlapján még most is olvasható.  



Regionális környezetvédelmi versenyen a győztes csapat tagja voltam.  

Jutott időm az iskola által megrendezett közösségi, kulturális programok szervezésére, 

és azon való részt vételre. Visszatérő alkalom volt, a Radnóti emlék menet, szívesen 

segítettem a kémiai játszóház lebonyolításában, szervezésében, mint csoportvezető, 

közmunkaprogramban szemetet szedtem, hogy Veszprém tisztább és még szebb lehessen. 

Segítettem a DÖK munkáját kétkezi munkával is (szalagavatón meghívókat árusítottam, 

illetve az iskola farsangjára több száz fánkot sütöttem)  

Karácsonyi iskolai műsorban szívesen vállaltam szerepet. Örömmel vettem részt az Alma 

Mater műsoron, és a projekt napon.  

Mindezek az események gazdagították és formálták személyiségemet. Köszönöm a iskolának, 

annak minden tanárának, munkatársának, vezetőjének ezeket az emlékezetes, iskolához 

szorosan kapcsolódó maradandó élményeket. Amit sajnálok, hogy anyagi okok miatt az 

iskola által megszervezett sítáborban, Tisza-túrában és egyéb külföldi kirándulásokon nem 

tudtam részt venni 

Iskolán kívüli életem is pörgősen élem, az AFS Magyar Nemzetközi Csereprogram 

Alapítvány önkéntese vagyok. Segítek a külföldről ékező cserediákoknak fogadócsaládod 

találni, beilleszkedni, kultúránkat megismertetni, hazánkat megszerettetni és végül a 

legnehezebbet és egyben a legszebbet, a magyar nyelvünket elsajátítani. Tavaly az AFS által 

egy olasz fiatal érkezett, aki az Ipariban tanulhatott és én tanítottam a magyar nyelvre. Tavaly 

sikerült megszerveznem, hogy egy német cserediák angol és német nyelven előadást-

bemutatkozást tarthasson az AFS-ről és az EVS-ről. Ennek pozitív hatására egy diáktársunk 

egy évre az AFS segítségével kiutazott  Oroszországba.  

Dudari Református Irodalmi Színpad tagja vagyok, a műsorainkat több helyen is szívesen 

fogadták. Ezeket gitár-furulya szóval színesíthetem.  

 Édesanyám a hittanos gyermekei között végzett munkájába bevon, így segítettem a nyári 

táborok megszervezésében, lebonyolításában, valamint a nagy ünnepek előtti kézműves 

foglalkozásokban.  

Terveim szerint tanulmányaimat jövőre a BME-környezetmérnöki szakán fogom 

folytatni. Ezen pályaválasztásomhoz nagyban hozzájárult Bodó Alexandra, Schretner Győző, 

Kissné Németh Enikő szakmai és emberi példamutatásuk. Elképzeléseim között szerepel, 

hogy úgy mint néhányuk, én is a diploma után visszajönnék tanítani az Ipariba.  

Nagyon örülök ennek a pályázati lehetőségnek, mert nagy segítséget jelentene az egyetem 

megkezdéséhez.  

Bízom pályázatom sikerében.  

 

 

 

 

Dudar, 2015. 04. 22. 

 

 

 

Tisztelettel: Kálmán Anna 



Osztályfőnöki ajánlás Kálmán Anna Vegy(i)érték pályázatához. 

 

Kedves 1954-ben végzett Vegyisek! 

Én 1955-ben születtem, vegyis voltam, és 40 éve tanítok az iskolában. Tisztelettel adózom 

elhatározásuknak, hogy így támogatják legjobb diákjainkat. 

Anna 13. évfolyamos környezetvédő szakos tanuló. Három testvére van, Dudarról jár iskolába. 

9. osztályos korától jeles-kitűnő tanulmányi eredményeket ért el, a szakképző 13. évben félévkor, és 

év végén is kitűnő, több tantárgyból dicséretet kapott. (tantárgyi dicséret feltétele, hogy az adott 

tárgyból kizárólag ötös érdemjegyei vannak.) 

Nélkülözhetetlen tagja iskolánk lány focicsapatának. 

Iskolánk által rendezett környezetvédelmi vetélkedő nyertes csapatának egyike, az Országos Szakmai 

Tanulmányi Verseny döntőjébe jutott, ahonnan iskolánkat kizárták, mert moduláris képzést 

folytatunk, és a versenyt csak az érettségi után két éves képzésben résztvevőknek rendezték. 

Irodalmi pályázatra novellát írt, a szomszéd általános iskola ökonapján környezetvédelmi témájú 

előadást tartott osztálytársaival, és hozzá kapcsolódó vetélkedőt is rendeztek. 

Anna kiemelkedő diákja iskolánknak, nem csak e tanév alapján, de az iskolában töltött 40 évem 

alapján is így látom. 

Bízom pályázatának sikerében. 

Tisztelettel Schretner Győző 


