
Vegy(i)érték pályázat 

Krámli Benedek vagyok a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskolájának 13.D 

osztályos gépész technikus tanulója. 

1997. március 5-én születtem Veszprémben, ahol azóta is élek szüleimmel. Van egy 

tizenhárom éves öcsém, aki az idei tanévet Esztergomban kezdte hatéves gimnáziumban és 

egy huszonhat éves nővérem, aki Budapesten tanul és él férjével együtt. Szüleim 25 éve 

házasok. 

 Tanulmányimat a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskola falai között kezdtem meg. Két év 

után váltottam iskolát, Nemesvámoson a Fehérlófia Waldorf iskolában folytattam tovább. Az 

általános közismereti tantárgyak mellett itt lehetőségem nyílt megismerni az oktatás 

sokszínűségét. A művészeti és gyakorlati óráknak hála sok olyan tapasztalatot szereztem, amit 

középiskolai éveim alatt is kamatoztatni tudtam, tudok. 

A nyolcadik osztályos felvételi jelentkezéskor nem volt bennem kérdés, hogy az Iparit 

választom. Már 6-7 éves koromban megfogalmazódni látszott, hogy valamilyen műszaki 

pályán fogom megvalósítani elképzeléseimet. Az Ipari által szervezett nyíltnap alkalmával, 

egyből megragadott az iskola hangulata és a tanárok nyitottsága és segítőkészsége.  

Tanulmányaim során törekszem szüleim, tanáraim és persze saját magam elvárásainak 

megfelelni, ami nem mindig könnyű feladat. Sokszor érzem azt, hogy egy-egy tanárom túl 

sokat gondol rólam, és nem tudom teljesíteni az általuk elvárt követelményeket. Szerencsére 

általában nekik van igazuk és ezzel sokat segítenek tanulmányi előmenetelemben. Év végi 

eredményim minden évben meghaladták a négyes átlagot. A szakmai tantárgyakat 

rendszeresen jeles, illetve dicséretes eredménnyel sikerült teljesítenem. Az érettségit is ennek 

köszönhetően zártam. 

 Örülök annak, hogy egykori döntésemben ez a négy év még jobban megerősített, nem pedig 

eltántorított. A tavalyi évben volt alkalmam országos szinten is megmérettetni magamat a 

szakmámban, a Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV) döntősei közé bekerülve, 

végül a 2. helyet szereztem meg. Idén is volt lehetőség a versenyzésre, az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) a középdöntőben 71%-ot értem el. Ennek 

köszönhetően felmentést kaptam a technikusi vizsga írásbeli vizsgarésze alól. A Charles 

Babbage Országos AutoCad és Inventor  Versenyen szintén az elődöntőben elért több mint 

90%-nak köszönhetően pedig megszereztem egy hivatalos nyolcvan órás tanfolyam 

elvégzéséről szóló oklevelet. 

További terveim között a technikusi bizonyítvány megszerzése szerepel, majd a Budapesti 

Műszaki Egyetem (BME) gépészmérnöki karán szeretnék végezni, valamint mesterképzésen 

egy mechatronikai mérnök diplomával erősíteném ezt.  Kiegészítésként pedig egy borokkal 

foglalkozó OKJ-s képzés van eltervezve a következő évekre. 

A tanulás mellett, szükségem van kikapcsolódásra, ezt leginkább a sportban és zenében 

találom meg. 



Zenei érdeklődésem az általános iskolai éveim alatt kezdődött, számos versenyen arany, 

illetve kiemelt arany minősítést sikerült elérnem furulyából, a kilencedik évfolyam alatt pedig 

oboával szerepeltem hasonló eredményekkel, de középiskolai éveimre főleg a zenekari 

zenélés maradt meg. A veszprémi fúvós zenekar tagja voltam. Meghívott vendégzenészként 

részt vettem a tavalyi pápai újévi koncerten, mely egy háromnapos koncertsorozat volt, 

teltházas előadásokkal. Ezen kívül pedig gitárt tanítok fiatalabb gyerekeknek. 

Az iskolába bekerülve azonnal megismerkedtem a lehetőségekkel. Az első énekórát követően 

már tagja voltam az énekkarnak, melyet azóta is lelkesen erősítek. A 10 évnyi zeneszeretettel 

és zenetanulással a hátam mögött, hamar oszlopos taggá váltam. Az iskolai karácsonyi 

műsorokon is rendszerint fellépünk, valamint a tanévnyitó és tanévzáró ünnepségeken 

segítjük diáktársainkat a himnusz és szózat éneklésében. Részt vettem, ugyancsak az 

énekkarral a 2014-es Helikonon. Ez a kulturális esemény nagy hatással volt rám. Három 

napon keresztül hallgatni és látni társainkat és egy ilyen, mára már történelmi rendezvénybe 

becsatlakozni nagyszerű érzés volt. 

Ez a zeneszeretet végigkísérte mind a négy évemet, a négy-öt hangszer, amiken játszok 

sokszor szerepet kapott az osztály karácsonyi műsoraiban. Ezeket rendre tanáraink elismerő 

szavai követték. A szerenád is egy remek lehetőség volt, ahol a gitártudásomnak 

köszönhetően az osztálytársakkal és tanárainkkal együtt egy remek éneklésben lehetett 

részünk. 

Életem során számos sportot kipróbáltam, hat éven át kosárlabdáztam, amit van lehetőségem 

mostani iskolámban is folytatni. A középiskolák közötti versenyeken minden évben stabil 

tagja vagyok az iparis csapatnak. Ezen kívül a tavalyi évben jó pár országos szintű 

kerékpárversenyen sikerült dobogós helyezést elérnem. 

Végzősként, a hagyományos szalagavató ünnepségünkön, tagja voltam a felolvasóknak és a 

táncosoknak. Ennek köszönhetően kerültem be abba a délutáni tánccsoportba, akikkel együtt a 

tavalyi hagyományos Alma Mater-en felléptünk és előadtunk egy tangó és salsa táncból álló 

műsort. 

2014-ben „Olvass velünk, olvass többet” Könyves kincskereső elnevezésű helyismereti 

csapatvetélkedőn sikerült az országos döntőbe kerülnöm, ahol a második helyett hoztuk el.  

 Az osztályközösség szervezésében, az iskola kulturális, sport és közösségi rendezvényein 

igyekszem aktívan jelen lenni.  

Remélem az itt töltött öt évem alatt sikerült öregbítenem iskolánk hírnevét akár tanulmányi 

eredményeim sikerességével, akár szakmai versenyeken való szerepléssel vagy valamilyen 

kulturális tevékenységgel.  

Örülök, hogy ezzel a pályázattal lehetőséget biztosítanak a kulturális területeken aktív diákok 

számára és a hagyományos értékek elismerésére, melyre egyre nagyobb szükség lenne. 

Krámli Benedek  



Vegy(i)érték pályázat 

Osztályfőnöki javaslat Krámli Benedek 13.D osztályos tanuló pályázatához 

 

Benedek tanulmányi munkájában szorgalmas és lelkiismeretes, igyekszik a legjobb tudása 

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

Különösen kiemelkedő szakmai tantárgyakból. Szabad idejéből is szívesen szán tanulásra 

időt. Hetente két alkalommal, napi 3-4 órát töltött délután a rajzteremben néhány 

osztálytársával és szaktanárával SZÉTV-re készülés céljából. Kitartása, szorgalma, tehetsége  

meghozta számára az eredményt: 2016. áprilisában országos 2. helyezést ért el.  

 

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

tisztelet tudó, társaival higgadt, barátságos.  

 

Benedek a tanuláson kívül is nagyon sok mindennel foglalkozik, a kezdetektől tagja az iskola  

kórusának. A kórus tagjaként bronz minősítést szerzett a Helikon kulturális bemutatón, és 

szerepelt iskolai és városi rendezvényeken is.   

Jó beszédkészsége révén részt vett iskolai megemlékezések lebonyolításában (pl.holocaust 

stúdió műsor, szalagavató).  

Alkatából és sport iránti szeretetéből adódóan az iskolai kosárlabda csapatnak is oszlopos 

tagja, bár jelentős sikereket ebben a sportágban nem ért el. 

 

Úgy vélem, Benedek személyisége, tanulmányi, kulturális és sport területén végzett 

tevékenysége, jelentős szerepet játszott az egykori „Vegyi” hírnevének megőrzésében és 

öregbítésében, és ezért méltó a pályázat elnyerésére.  

 

 

Veszprém, 2016. április 26.      Grezsu Csaba 

         osztályfőnök 

 

 


