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Tisztelt Vegy(i)érték Pályázat Elbíráló Közösség! 

Pintér Bence vagyok, a 13.D osztály tanulója. Várpalotán élek az édesapámmal, mivel 

a szüleim elváltak, amikor még hatéves voltam, de már több mint egy éve a nagyapám is velünk 

lakik, mivel egyedül nem tud már gondoskodni magáról. Nagyon örülök, hogy velünk él, mert 

így minden nap tudunk személyesen beszélgetni, amire ezelőtt nem volt lehetőség, mivel 

messze laktunk egymástól. Három testvérem van, két nővérem és egy öcsém. Az idősebbik 

nővérem Eszter, aki szintén az Ipariban végzett jelenleg Írországban él és fordítóként dolgozik 

többek között. A fiatalabbik nővérem, Renáta Ausztriában él, és a vendéglátó iparban dolgozik. 

Végül, de nem utolsó sorban az öcsém Benedek, aki jelenleg első osztályos tanuló a Bartos 

Sándor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, 

mivel koraszülött volt és ebből fakadóan a többiekhez képest vannak lemaradásai bizonyos 

területeken, viszont máshol a korát meghazudtolóan fejlett képességekkel rendelkezik. 

Sok éve gondolkozom azon, hogy adjak-e be pályamunkát a vegy(i)érték pályázatra, 

mivel úgy éreztem, hogy csak egy végzős diáknak vannak olyan eredményei, hogy 

megérdemelje ezt a megtiszteltetést. Gyerekkorom kedvenc írója Fekete István volt, akit 

leginkább a Tüskevár című regénye miatt ismernek, ami az én életemben rendkívül 

meghatározó olvasmány volt. Nagyon sok tanulsága közül leginkább most egy dolgot emelnék 

ki, mégpedig azt, hogy a főszereplőnek: „Tutajosnak” rá kellett döbbenni, hogy a legnehezebb, 

de egyben a legbecsületesebb út is az életben az őszinteség. Ez egy olyan emberi erény, amelyet 

nagyon nehezen tudunk magunkénak vallani, pedig mindannyian szeretnénk. Mindezeket azért 

írtam le, mivel én is őszinte szeretnék lenni. Nem voltam az osztály legpéldásabb magaviseletű 

diákja, nem én voltam az, akinek mindig kész volt a házifeladata, minden dolgozata jeles volt, 

sohasem késett az órákról. Az sem én voltam, aki a kamaszkora ellenére csöndbe maradt, 

amikor csöndbe kellett volna maradnia, aki nem bántott meg úgy embereket, hogy a szíve 

mélyén senkinek sem szeretett volna rosszat. Az igazság az, hogy az osztályzataim alapján az 

osztály első részében voltam, több igazgatói figyelmeztetést is kaptam az évek során, amíg nem 

nőtt be a fejem lágya. Sok versenyen indultam az évek alatt, ezeket mindenképpen szeretném 

bemutatni, mivel ezekkel járultam hozzá leginkább az iskolám nevének emeléséhez. Az 

Országos Anyagtudományi Versenyen négy csapattársam segítségével háromszor jutottunk be 

a döntőbe, ahol kétszer is sikerült megszerezni a harmadik helyezést. A „Charles Babbage” 

Országos Inventor Versenyen harminchatodik helyezést értem el, ezért az Autodesktől egy 

Nemzetközi CAD-rajzoló oklevelet kaptam. Az Országos CNC programozás és gépkezelés 

szakmai versenyen negyedik helyezést értem el egyéniben és második helyezést csapatban. A 



versenyt rendező cég az eredményhirdetést követően munkaajánlatot tett számunkra, amelyet 

én el is fogadtam, így az egyetem kezdetéig ott fogok dolgozni. A 2016-2017-es tanévben az 

Ágazaton kívül Szakmai Érettségi tárgyak Versenyén (ÁSZÉV) sikerült a harmincöt fős 

döntőbe jutnom, ahol végül negyedik helyezést értem el, ennek köszönhetően a 

továbbtanulásomhoz száz többletpontot kaptam. Idén, vagyis a 2017-2018-as tanévben az 

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) először a tizenkét fős válogatóba sikerült 

bejutnom, onnan pedig az öt fős döntőbe, amely a Szakma Sztár Fesztiválon volt megrendezve, 

ahol negyedik helyezést értem el, a versenyen elért eredményeim miatt már a válogató után az 

Iparkamara kiállított számomra egy igazolást, amely mentesít a technikusi 

vizsgatevékenységeken való részvétel alól. Most bizonyára azon gondolkoznak-hacsak nem 

tévedek-, hogy miképpen férnek meg egymás mellett a verseny eredményeim és a 

magaviseletem, megmondom őszintén, hogy én sem tudom. Olyan ember vagyok, akit 

leginkább a makacssága tud a legjobban ösztönözni arra, hogy minden elé kerülő akadályt 

eszközként felhasználva végül egy jó megoldáshoz jusson. A tanulmányaimat a Budapesti 

Műszaki Egyetemen folytatom, hűen az elképzeléseimhez a gépészmérnöki karon. Biztos 

vagyok benne, hogy az Ipariban megtanultak nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy végül 

lediplomázhassak. Amiközben e pályamunkát írom még egy rendkívül fontos és tanulságos 

idézet jut eszembe a Tüskevárból: „Korlátokat nem szabok, mert annyi eszed már lehet, hogy 

nem mégy fejjel a falnak. Ha tehát bevered a fejed, a te dolgod, ha bajba kerülsz, magadnak 

kell kilábalnod, mert esetleg nem lesz melletted senki. Annyira vállalkozz, amennyit elbírsz, és 

nekem hiába nyivákolsz, ha elvágod a kezed, vagy elrontod a gyomrod. Ez a te magánügyed. 

Úgy vélem: csak így tanulsz meg a magad lábán járni, és pontosan rájössz majd, mit lehet, és 

mit szabad”. Úgy vélem a tisztelt bizottságban is lehetnek páran, akik részben vagy teljesen 

magukra ismernek e sorokat olvasva és bizonyára az évek során elgondolkozva rájöttek, hogy 

igen, kellettek azok a képletes fejjel a falnak futások ahhoz, hogy végül megfontolt és higgadt 

felnőttek legyenek, mivel tudtak tanulni a hibáikból, amiket elkövettek és megtanulták egy örök 

életre, hogy mit lehet, és mit szabad. 

 

Várpalota, 2018.04.29.       Pintér Bence 

               tanuló 





Osztályfőnöki ajánlás Pintér Bence 13.D osztályos tanuló pályázatához 

 

Bence 5 évvel ezelőtt került iskolánkba, valójában nem ismeretlenként, hiszen nővérei is 

„iparisok” voltak. Érdekes, és néha „nehéz” karaktere már elég korán megmutatkozott. 

Természete lobbanékony, ami ugyan nem mindig előny a társas kapcsolatokban, de energiáját, 

vehemenciáját sokszor tudta kamatoztatni az évek során. Kisebb súrlódások ellenére irányítható 

és meggyőzhető volt, képessé vált arra az évek alatt, hogy ellenérzéseit megfelelő módon 

fogalmazza meg. Segítőkészsége kiemelkedő, az osztályközösség számára példaértékű, 

tanárainak egyértelműen nyereség.  

Tanulmányi munkáját az érdeklődés és a precizitás jellemzi. Szakmájában kiemelkedő tudásra 

tett szert, de a nem szakmába vágó tantárgyakkal kapcsolatban is igen tájékozott, nagy 

mennyiségű és érdekes információ birtokában van.  Tudásának beérését mutatja több országos 

versenyeredménye, mind egyéniben, mind pedig csapatban.   

Céltudatosságát mutatja továbbtanulási szándéka a Budapesti Műszaki Egyetem 

Gépészmérnöki karán. Elképzelései szerint az egyetemi tanulmányok alatt sem hagy fel a 

gyakorlati munkával, tudását egy hajókat építő cégnél kamatoztatja jelenleg is.  

Meglátásom szerint karrierjét, életútját körültekintően építi, ami a felnőtté válás rögös útjának 

igen fontos állomása. Kívánom, hogy tervei valóra váljanak, és learathassa munkája 

gyümölcsét. 

 

 

 

Veszprém, 2018. május 3.     Bata Veronika 

        osztályfőnök 

 








