
Vegy(i)érték pályázat 2020. 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Tisztelt Bizottság! 

Út az Ipari felé 

Kerekes Bálint 19 éves, mechatronika szakos tanuló vagyok a Veszprémi SZC Ipari 

Szakgimnáziumában. Engem óvodás korom óta érdekel a számok világa, többen felfigyeltek 

képességeimre, precizitásomra. Általános iskolában tovább tudtam fejlődni, így a 

pályaválasztás előtt mérlegelnem kellett, hogy mi a legjobb a számomra. 

Mindenképpen szerettem volna olyan iskolába járni, ahol a korábban megszerzett 

ismereteimet, tudásomat bővíteni tudom. Ekkor fogalmazódott meg bennem a műszaki 

területek iránti érdeklődés is. Első helyen a Lovassy László Gimnázium matematika tagozatára 

szerettem volna bekerülni, ám oda nem vettek fel, így lettem 2015-ben az akkor még Ipari 

Szakközépiskola és Gimnázium néven ismert intézmény mechatronika szakos tanulója. 

Család, szociális körülmények 

Jelenleg Várpalotán élek édesanyámmal és testvéremmel egy társasházban. Másfél éve 

lakom itt, előtte családi házban éltem. Szüleim elváltak, édesanyám csecsemő- és 

kisgyermeknevelő-pedagógus, valamint szakmai vezető az inotai bölcsődében, édesapám 

pedig kisvállalkozó. Nővérem idén szerzi meg diplomáját, a budapesti Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Karának gyógytornász szakirányán. Az Ipariban töltött 5 évem alatt szülői 

oldalról anyagi és lelki támogatást csak édesanyámtól kaptam, továbbá nővérem segített engem 

a tanévek során. 

Szabadidőmet általában kerékpározással, zenehallgatással, logikai fejtörők 

megoldásával töltöm el. Emellett sok más családi programot szervezünk közösen, főleg a nyári 

hónapokban. 

Tanulmányok 

Általános iskolából kitűnő tanulmányi eredménnyel érkeztem a középiskola kapujához. 

Szorgalmamat, maximalizmusomat igyekeztem az Ipariban is megőrizni. A legelső félévet 

kivéve minden alkalommal 4,5 feletti átlaggal rendelkeztem, jeles tanuló voltam. Az év végi 

átlagok javuló tendenciát mutattak a tanévek során, melyek a következőképpen alakultak: 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Átlag 
4,69 

4,77 
4,9 

4,83 5,0 

 



Az idei tanévben félévkor, valamint év végén kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhettem.  

2019 tavaszán kitűnő érettségi vizsgát tettem, matematika és fizika tantárgyakból emelt szinten. 

 

Tanulmányi versenyek 

Korábban már említettem, hogy a matematika megszállottja vagyok. Általános 

iskolában rengeteg versenyen indultam, ahol körzeti, megyei, továbbá országos szinten szép 

eredményeket értem el. A versenyzést az Ipariban is szerettem volna folytatni. 

9. és 10. osztályban az Arany Dániel Matematikaversenyen szerepeltem először, ahol a 

kategóriámban lévő háromfordulós megmérettetésből mindkét alkalommal eljutottam a 2. 

fordulóig. 

9-12. évfolyamon a Náboj Nemzetközi Matematika Versenyen három diáktársammal 

működtünk egy csapatként. 

A legeredményesebb a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen voltam. Háromszor vettem részt 

rajta, minden alkalommal sikerült az országos döntőbe jutnom. 

Évfolyam/eredmények Megyei Országos 

10. 1. hely 3. hely 

11. 1. hely 2. hely 

12. 1. hely 3. hely 

 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) matematika I. kategóriában, 1l. és 

12. osztályban szintén meghívást kaptam az utolsó fordulóra. Előbbi évben 19., az érettségi 

évében pedig 32. helyezést értem el. 

Az Ipariban töltött éveim során elhatároztam, hogy jelentkezem ötödévre. Ekkor már 

nem indulhattam az általam kedvelt matematika tantárgy versenyein, így új kihívásokat 

kerestem. Lehetőségem nyílt a szakmai próbatételre, ezért részt vettem az Országos Szakmai 

Tanulmányi Verseny (OSZTV) mechatronikai technikus szakmájában. 

Az első fordulón elért 65%-os eredményem alapján felmentést nyertem a technikusi vizsga 

írásbelije alól, melyre ezért jeles osztályzatot kaptam, továbbá bejutottam a következő 

fordulóba, ahol teljes felmentés lehetősége volt elérhető. Az ország legjobb 8 mechatronikus 

versenyzője mérethette volna meg tudását — köztük én is ám a kialakult helyzet miatt a 

megmérettetést elhalasztották, majd véglegesen törölték. 

 

 



Közösségi élet 

Az első két évben nehezen találtam meg a közös hangot osztálytársaimmal, később 

egész jó kapcsolatot sikerült kiépítenünk egymás között. 

Számos iskolai programon részt vettem: az „Ipari napján” futballoztam, röplabdáztam 

barátaimmal, a foci házibajnokságon az osztály csapatának tagja voltam, továbbá az angol 

nyelvi és történelmi vetélkedőn társaimmal nagyon jó csoportot alkottunk. 

Az osztálydekoráció készítésében, elhelyezésében, az osztály karácsonyi műsorában 

szerepet vállaltam. Ötödévben kétnapos kirándulást szerveztem Sopronba. A szállást, az 

utazást, a programok lebonyolítását sikeresen megoldottam, ám egy héttel az osztálykirándulás 

előtt az utat egyéb okok miatt le kellett mondanom. 

Az évek során számomra fontos barátságokat kötöttem. Osztálytársaimnak, fiatalabb 

diáktársaimnak szívesen segítettem, bizalommal fordultak hozzám kérdéseikkel. 

Egyéb eredményeim 

2018 őszén sikeres B2 középfokú nyelvvizsgát tettem angol nyelvből. Az egyetemi esztendők 

alatt a német nyelv elsajátítását tűztem ki célomnak. 

Idén februárban B kategóriás jogosítványt szereztem. 

Tanulmányok folytatása, jövő 

Pályázatom elején megemlítettem, hogyan jutottam el ebbe az iskolába. Eredeti célom 

egy matematika tagozat volt, azonban az Ipariban töltött idő minden percének örültem. Bízom 

benne, hogy az itt szerzett szakmai ismereteim későbbi tanulmányaim során előnyömre válnak. 

A technikusi oklevél megszerzése után a győri Széchenyi István Egyetem műszaki 

területén, mechatronikai mérnöki szakon szeretném folytatni tanulmányaimat, aminek 

elkezdéséhez a pályázati díj nagyon nagy segítséget nyújtana. 

Köszönöm tanáraimnak, akik tudásuk átadásán kívül számos szép emlékkel tették gazdagabbá 

diákéveimet. 

Várpalota, 2020.05.22. 

Tisztelettel: 

 

Kerekes Bálint 

13.E osztályos tanuló 

 



Ajánlások: 

 Osztályfőnöki ajánlás: Szentmiklóssy Éva  

Szaktanári ajánlások: 

 Fenyő Antal 

 Kondás Ildikó 

 Terray Gyula 

— Tanulói ajánlás: Timmer Szabolcs 

  



Osztályfőnöki ajánlás Kerekes Bálint 13. E. osztályos tanuló pályázatához 

Kerekes Bálint 2015 óta iskolánk tanulója. Az itt eltöltött 5 év alatt tanulmányi munkája 

mindvégig kiemelkedő volt, folyamatosan javuló tendenciát mutatott, átlaga mindig 4.5 feletti 

volt. Lelkiismeretes és szorgalmas tanuló. Minden évben kapott tantárgyi dicséretet, 

magatartása, szorgalma példamutató. 

Az első négy évben elsősorban matematika tantárgyból nyújtott kiemelkedő tevékenységet, 

Tizedik évfolyamos diákként országos 3. helyezett lett a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen. 

Ugyanebben az évben a Náboj Nemzetközi Matematika Verseny Regionális Fordulójában 

csapattársaival 4. helyezést ért el. 

2018-ban, amikor tizenegyedikes volt. még ennél is nagyobb sikereket ért el. A matematika 

OKTV-n, több mint 3000 indulóból, 19. , az országos Zrínyi Ilona Matematika Versenyen 2. 

A 2019/20-as tanév is sok sikert hozott a számára: a matematika OKTV-n 32. , a Zrínyi Ilona 

Matematika Versenyen országos 3. helyezést ért el 

Az idei Országos Szakmai Tanulmányi Verseny részén 65%-ot ért el, ezzel bejutott az ország 

legjobb nyolc tanulója közé. Sajnos a kialakult helyzet miatt a döntő nem került 

megrendezésre, ezért eredményhirdetés sem történt. Ezzel az eredményével azonban mentesült 

a technikusi írásbeli vizsga alól, aminek az osztályzata így jeles lett- 

A matematika és szakmai sikerek mellett középfokú nyelvvizsgája van angolból, szívesen 

tanulta a humán tantárgyakat is. Az érettségi vizsgát kitűnő eredménnyel zárta. 

Osztálytársaival jó a kapcsolata, minden közös programon részt vett. Gyakran volt szervezője 

az osztály programjainak. Aktív szereplője volt a műsoroknak, dekorációk készítésének. Az 

utolsó tanévben ő szervezte az osztály kétnapos kirándulását. amire rengeteg energiát 

fordított. Ez a program sajnos a bokatörésem miatt meghiúsult. Osztálytársai bizalommal 

fordulhatnak hozzá kérdéseikkel, mindenki számíthat rá, ha segítségre van szüksége a 

tanulásban. 

Rendkívül illemtudó, az iskola dolgozóival szemben kedves, szolgálatkész és udvarias. 

Sokoldalú, színes egyéniség, kedves és barátságos tanuló. Kitartó munkával folyamatosan 

fejlődött mind tanulmányaiban és emberi kapcsolataiban is. 

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy Kerekes Bálint méltó például szolgálhat 

diáktársainak, ezért javaslom a vegyiérték pályázat elnyerésére. Siker esetén véleményem 

szerint, nagyon jó helyre kerül ez a díj, ami ösztönzőleg hathat rá és társaira is. 

2020.05.24. 



 

osztályfőnök 

  



Ajánlás  

  

Kerekes Bálint 13. E. oszt. tanuló részére  

  

a VSzC Ipari Szakgimnáziumának „Vegy(i)érték” pályázatához  

  

  

Bálintot kilencedikes kora, 2015 szeptembere óta ismerem. Már akkor, a tanév elején 

megragadott érdeklődése, odafigyelése, szorgalma és szívóssága. A kiadott szakmai 

rajzfeladatok többszörösét oldotta meg magánszorgalomból, gyakorlatilag hibátlanul. Az 

adható ötösök szó szerint nem fértek el az osztálynapló rubrikáiban ... Szorgalma nem csak a 

szakmai témákra, hanem valamennyi tantárgyra kiterjed.  

Építve tárgyi tudására és problémamegoldó készségére, társait is segíti a 

feladatmegoldásokban. Érdeklődése szinte mindenre kiterjed, de a matematika iránti affinitása 

és tehetsége kifejezetten kiemelkedő. OKTV-döntőbe is bejutott.  

Tanulmányi munkája mellett rendszerező képessége, szervezőkészsége is átlagon felüli. 

Osztályában hamar „rátalált” a közösségi rendezvények szervezésének feladata, amit a 

karácsonyi műsor összeállításától az osztálykirándulások szervezéséig megelégedésre végzett.   

Külön említést érdemel, hogy kiemelkedő munkáját a családi háttér sajnos nem maradéktalanul 

támogatta, elért eredményei ennek fényében annál dicséretesebbek.  

  

Szorgalmát, kitartását, tehetségét és tanulmányi tevékenységét ismerve Kerekes Bálintot igaz 

szívvel javasolhatom a „Vegy(i)érték” pályázaton való részvételre, és ott értékes helyezésre 

mindenképpen érdemesnek tartom.  

  

  

  

Veszprém, 2020. május 23.  

 

        Terray Gyula   szaktanár  

  

  



Szaktanári ajánlás Kerekes Bálint 13. E. osztályos tanuló pályázatához 

Kerekes Bálintot 2015 és 2019 között tanítottam matematikából. Korán megmutatkozott e 

tantárgyban a kreativitása. A feladatok megoldása során több lépést előre látott, olyan 

összefüggéseket vett észre, amire kevesen képesek. Az együtt végzett munka során ezek a 

tulajdonságai megerősödtek, a matematika iránti szeretete pedig fokozódott. Teljesítménye 

egyre kiemelkedőbb lett, ami a versenyeken elért eredményeiben is megmutatkozott: 

Zrínyi Ilona Matematika Versenyeken volt a legeredményesebb tizedikben országos 3., 

tizenegyedikben országos 2., tizenkettedikben országos 3. helyezést ért el. A matematika 

OKTV-n tizenegyedikben országos 19., tizenkettedikben országos 32. lett. Többször részt vett 

társaival együtt a Náboj Nemzetközi Matematika Versenyen (csapatok versenyeznek), ahol 12 

ország nagyhírű gimnáziumai között a nemzetközi rangsorban középmezőnyben, regionálisan 

egyik alkalommal a 4. helyen végeztek. 

A matematika tantárgy tanulása közben megmutatkozott tulajdonsága, hogy mindig kihívásnak 

tartotta egy-egy feladat megoldását, nem nyugodott, míg egy problémát nem fejtett meg, 

szívesen tanult új dolgokat. Ezen tulajdonságai segítették, hogy más területen is sikeres legyen. 

Végig jeles illetve kitűnő volt a tanulmányi átlaga. Az érettségi vizsgát is kitűnő eredménnyel 

zárta. A technikusi évében, amikor már szakmai tantárgyakat tanult, az Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen is sikeres lett. Bejutott az országos döntőbe, aminek az utolsó 

fordulóját idén nem tartották meg, így sajnos nem hirdettek végeredményt. 

Kitartó, állhatatos munkáját remélhetőleg az életben is sok siker fogja követni. Rendkívül 

kedves, illemtudó tanulót ismerhettem meg benne. 

Személyisége és eredményei alapján támogatom pályázatát, és méltónak tartom a díj 

elnyerésére. 

Balatonfüred, 2020.05.25. 

 

Kondás Ildikó 

matematika tanár 

  



Szaktanári ajánlás Kerekes Bálint 13.E osztályos tanuló 

pályázatához 

Bálint türelmes és példamutató viselkedésű. Feladatait megfelelő minőségben végzi el, több 

irányból igyekszik megközelíteni a problémát, és jó megoldást találni rá. Társait támogatja a 

tanulásban, így saját előrehaladását is elősegíti. Sokféle téma területe érdekli, ezekkel 

igyekszik is megfelelő mértékben foglalkozni, hogy ismeretei összhangba kerüljenek 

érdeklődési körével és egyensúlyra törekszik időbeosztásában is. A sport és közösségi élet 

aktív résztvevőjeként fontosnak tartja az emberi kapcsolatokat, így osztályában és más, 

hasonló érdeklődésű diáktársaival is jó kapcsolatot tart. 

Szakmai téren ebben a tanévben a Mechatronikai OSZTV verseny országos döntőjébe került, 

ahova sajnos a kialakult helyzet miatt nem utazhatott el, a tervezett indulása előtt két órával 

jelzés érkezett a halasztásról, majd a következő napokban a verseny leállításáról. 

Sok tapasztalat szerzési lehetőség maradt így ki, de új kihívások jelentek meg a digitális oktatás 

színrelépésével. Ez is lehetővé tette az ismeretei további bővítését, a képesítő gyakorlati 

vizsgára való eredményes felkészülését. Az vizsga írásbeli részét teljesítette az elődöntőben 

szerzett eredménye révén. 

Vegyiérték Pályázatát támogatom. 

Veszprém, 2020.05.26. 

 
Fenyő Antal szaktanár 

  



Tanulói ajánlás Kerekes Bálint, 13. E. osztályos tanuló részére 
 

Bálintot 20 15-ben ismertem meg, ebben az évben kezdtük a mechatronika szakot az 

Ipariban. Az első napon a legelső sorba ült le az osztályterembe, teljesen elkötelezve magát 

a tanulás mellett. Már ekkor kedvesnek és szimpatikusnak tűnt, amit az évek elteltével csak 

megerősített.  A kisugárzása mindig is magabiztos volt. 

Az osztálytermek váltogatása alkalmával sokszor voltunk padtársak, ilyenkor volt időnk 

beszélgetni és az 5 év elteltével igen jól megismertem. 

Bálint volt az az osztálytársunk, akitől bármikor tudtunk segítséget kérni. Mindig 

jóindulatúan állt hozzánk és nagyon szívesen segített nekünk a feladatok megértésében és 

a dolgozatokhoz, számonkérésekhez való felkészülésben is. osztályfőnökünknek is mindig 

segített az 5 év alatt. Az utolsó, idei év elején Bálint magára vállalta az osztálykirándulás 

teljes szervezését, ami az osztályfőnökünk sajnálatos balesete miatt nem valósult meg. 

Mióta ismerem, aktívan részt vett az osztály közösségi életében is. 

Bálint nagyon jó tanuló, hiszen minden évben jeles tanulmányi eredményekkel fejezte be 

az aktuális tanévet, az ideit pedig kitűnően zárta. Az összes tantárgyhoz érdeklődően állt 

hozzá, legfőképpen szakmai tantárgyakhoz és a matematikához. Szakmai és matematikai 

versenyeken is aktívan részt vett. Matematika versenyeken nagyon szép eredményeket 

hozott az iskolánknak, de az idei szakmai versenyen is országos döntőbe jutott. Az órákon 

folyó munkákban nagy lelkesedéssel kivette a részét szóban, de a táblánál is szívesen 

segített nekünk egy-egy probléma megoldásában, és ha egy tanárunk által feltett kérdésre 

mi nem tudtuk a választ. Bálint mindig tudott válaszolni. 

Az érettségi elött, aki úgy érezte nem volt megfelelő a tudása, annak segített és korrepetálta 

őt. Ez, a mostani mechatronika technikusi vizsga előtt sem volt másként. hiszen bármikor 

számíthatunk rá, ha bármilyen kérdésünk lenne vagy nem értünk egy feladatot. 

A fentieken kívül Bálint, rendkívül figyelmes, hiszen számon tartotta az osztálynak a 

fontosabb eseményeket, mint a témazárók vagy a javító felelések. Tanáraival és 

osztálytársaival szemben is mindig tiszteletteljes magatartást tanúsított. 

Bálint kitartó és eredményes szakmai illetve matematikai munkái alapján olyan diák, mely 

követendő példa lehet az osztálytársai, tanulótársai és az Ipari diákjai számára. Ezek által 

én csak támogatni tudom Bálintot a pályázatában. 

Lókút, 2020.05.27. 

  

Timmer Szabolcs 


