
Vegyiérték pályázat 

Alulról a csúcsig! 

Jónapot Kívánok! 

 Pekárik Luca vagyok, 18 éves .Jelenleg a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázumának 

vagyok a tanulója ,környezetvédelem és vízgazdálkodás szakon. 2016 ban meghoztam életem egyik nagy 

döntését és úgy határoztam, hogy a tanulmányaimat az Ipariban szeretném folytatni. Ezt a döntést azóta sem 

bánom hisz a négy év alatt az iskola falai között nőttem fel, komoly lelki érésen mentem keresztül mely 

során elmondhatom , hogy teljes mértékben megváltoztam.  

Mindig is olyan típusú lány voltam aki keresi a helyét a világban, keresi azt, hogy miben a legjobb és 

hogyan tudna a legjobban érvényesülni .  A nagybátyám Herk Zoltán is az iskola falai között végzett 

vegyész szakon. Mikor megkérdeztem, hogy szerinte jó döntést hozok e azzal, hogyha beadom a 

jelentkezésemet  azt a választ kaptam ,hogy nem fogom megbánni. A nővérem szintén itt kezdte meg 

tanulmányait . Az élete úgy alakult, hogy 10. osztályos korában felfedezték tehetségét és elköltözött,  ezért 

nagy bánatára itt kellett hagynia az iskolát. Édesapám barátai a Rubber Puppet tagjai  ebbe az iskolába jártak 

és itt végeztek. Nagyon jó barátaink így őket is megkérdeztem, hogy miért válasszam pont az iparit. Azt 

mondták hogy ennél jobb iskola nincsen Veszprémben és, hogy ők nagyon élvezték az itteni diákéletet.  A 

sok bátorítás hatására végleg elhatároztam magam, hogy ide fogok járni ha törik ha szakad. 

A felvételi megírása után olyan érzés kerített hatalmába, hogy kevés vagyok ide az amit tudok az nem elég. 

Mégis mikor megkaptam a levelet amiben az állt, hogy felvételt nyertem, én voltam a világ legboldogabb 

embere. Környezetvédelem és vízgazdálkodás szakra jelentkeztem első helyen mert mindig is vonzott a 

természet, a biológia és kémia iránt nagy volt a szerelmem általános iskolában is. 

Életem:  

Ahhoz hogy lássák milyenek voltak a középiskolás éveim ahhoz muszáj, hogy lássák milyen nehézségeim 

voltak. Most belátást nyújtok az eddigi 18 évem egyes szaakaszaiba.2002.02.24-én láttam ,meg a napvilágot 

egy hónappal azelőtt, hogy meg kellett volna érkeznem. Veszprémben élek azóta a nap óta .A szüleim úgy 

döntöttek nem szeretnék folytatni az eddigi közös életüket és elválnak. Meghatározó pont volt ez az 

életemben hiszen akkor voltam még csak 12 éves. Az élet mindig azokat állítja kihívás elé akikről tudja 

hogy erősek és legyőzhetetlenek. 2015. 01.17.én az élet engem is megleckéztetett ugyanis agyvérzésem lett. 

Az életemért küzdöttem öt héten át amíg Budapesten feküdtem  kórházban. Újra megtanultam artikuláltan 

beszélni és normálisan mozogni. Volt kettő koponyaműtétem mely során elzárták az eret így 

elmondhattam,hogy megnyertem a csatát és 2 éve jelenthettem ki hogy meggyógyultam. 

Azóta fokozódott a diszgráfiám és kialakult egy fajta hiperaktivitásom amellé tárult egy kis figyelemzavar 

is. Azóta a nap óta a tanulás sem ment olyan zökkenőmentesen. 

Tanulmányaim: 

Mint említettem SNI-s stráruszom miatt különcnek éreztem magam, aki nem képes úgy boldogulni a 

feladatokkal mint az osztálytársai. Akármennyit küzdöttem gyomorgörccsel mentem minden reggel iskolába 

mert úgy gondoltam, ha nem tudok 100% ot nyújtani akkor már haszontalan minden próbálkozás. Amikor 

megláttam a 9.év végi átlagomat akkor döbbentem rá, hogy ha szeretnék sikeres ember lenni akkor sürgősen 

el kell kezdenem tanulni. Mindig az határozza meg, hogy hol leszel 5 év múlva, hogy az adott napon te 

hogyan döntesz. Megteszel mindent és folyamatosan sikereket érsz el vagy élsz az élvezeteknek és a tanulást 

nagy ívben elkerülöd .Én az elsőt választottam és szerintem megérte. Napi 6-7 órát tanultam és rengeteg 

dolgot feláldoztam. Lemondtam a bulikról, a laza éjszakákról az ivásról és délutáni vásárlásokról . A 



fiatalkori éveimnek szenteltem a tanulást azért hogy minőségi felnőttkorom lehessen. Lehet persze máshogy  

is dönteni de akkor ne várd el, hogy olyan sikeres leszel mint az aki többet tanult nálad. Az eredmény az lett, 

hogy 12.re 4,92-es átlagom lett így az osztály legjobb tanulója lehettem. Ez hatalmas örömmel töltött el mert 

éreztem, hogy megérte. Tudtam produkálni egy olyan érettségit  hat tárgyból, hogy egyik sem lett nagyon 

rossz sőt nagyon jó eredmény lenne, ha  nem állatorvos szeretnék lenni ugyanis oda ez még nem elég. 

Táblázat az átlagokról: 

Tantárgy 

megnevezése 

9.év vége 

2016/2017 

10.év vége 

2017/2018 

11.év 2018/2019 12.év 2019/2020 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 5 5 5 

Matematika  4 3 4 

Történelem  5 5 5 

Biológia  5 5 5 

Angol nyelv  4 5 5 

Szakmai tantárgyak 

átlaga: 

 4.625 5 5 

Átlag: 3.53 - - - 
 

 

Tanulmányi versenyek: 

Mivel 4 év alatt szinte csak a tanulásra koncentráltam így nem volt olyan nagyon  sok esélyem arra , hogy  

sok versenyen  megmérettessem magam.  9. től kezdve folyton részt vettem  a víz világnapja alkalmából 

indított versenyeken .10.ben és 12.ben a Bakonykarszt Kft. hirdetett versenyt melyen belül  a tudásomat 

legjobban felhasználva nyújtottam be több oldalas pályamunkákat.10.ben a versenyen 2. helyezést értem 

el.12.ben a kialakult koronavírusos helyzetben nem tudtam részt venni a díjkiosztó ünnepségen mert nem 

került megrendezésre, de osztályfőnököm értesített róla, hogy döntős lettem . Nem tudom hogy egyáltalán 

kiderül e valaha hogy az idei tudásom elég volt e arra, hogy megnyerjem a versenyt. 11.ben az iskola indított 

versenyt mely keretein belül egy plakáttal készültem. Azért ezt az opciót választottam mert megszerettem 

volna mutatni a sulimnak, hogy nemcsak a tanulásban vagyok tehetséges hanem a művészetekben is 

feltalálom magam. 12.ben úgy döntöttem érettségi előtt ideje lenne egy igazán komoly és színvonalas 

versenyen felmérni a tudásom. Minden héten csütörtökön ÁSZÉV felkészítőn vettem részt, amelyre a 

tanárom nagyon jól felkészített. Sajnálatos módon a figyelemzavarom miatt és mivel izgultam, olyan hibákat 

vétettem amit nem szabadott volna így nem jutottam tovább a második fordulóba. Azonban arra jó volt a 

felkészítés, hogy 86% os szakmai érettségit tegyek. Ezen belül kisebb iskolán belüli versenyenyeken is részt 

vettem, de ezeken belül komoly helyezést nem értem el. 

Kultúrális események 

Ott segíteni ahol lehet. Ez az amihez tartom magam az életben . A kifogásokat nem szeretem. Ha 

módunkban áll segíteni a minimum, hogy mindent megteszünk a cél eléréséért. Ehhez  ragaszkodtam az 

elmúlt 4 évben is. Szeretek segíteni , ott lenni elsőként az események szervezésénél és szeretem az 

eseményeket lebonyolítani. A környezetvédelmi akadályversenyen lelkesen vezettem a 8.osztályos tanulókat 

az állomások között,meséltem nekik a szakmámról, hogy én miért lelem benne örömöm..Kérdéseikre 

izgatottan válaszoltam,ösztönöztem Őket, hogy az iskolánkat válasszák mert nem bánják meg..A szakmák 

éjszakáján egy állomáson segédkeztem, ahol bemutattam az érdeklődő gyerekeknek, hogyan lehet 

egyszerűen vízvizsgálatot végrehajtani bőröndös módszerrel. A szalagavatókon már 10 es korom óta részt 

vettem mint fellépő mivel szerintem minden fiú megérdemli hogy táncolhasson a szalagavatóján ha akar. 



Nem sajnáltam rá a pénzt se , örömmel töltött el, hogy segíthettem.Illetve 10.ben felléptem az alma materen 

ahol egy csapattal táncoltam. 

Kapcsolatom a tanárokkal és osztálytársaimmal: 

A tanáraimat mindig tiszteltem még akkor is ha úgy éreztem nincsen igazuk. Sokszor volt, hogy nem 

találtuk meg a közös hangot emiatt feszültség volt, de rám mindig számíthattak, ha valamiben segíteni 

kellett. Hálás vagyok nekik mert ők tanítottak meg a türelemre, elfogadásra, és arra, hogy hogyan kell 

csöndbe maradni. Úgy érzem az év végére mindegyik tanárommal jó kapcsolatot alakítottam ki és bármikor 

számíthatok rájuk ahogy ők is rám. Az osztálytársaim mindig számíthatnak rám. Fontos számomra a 

harmónia és a jó kapcsolat megteremtése. Szeretem ha körülöttem mindenki boldog és vidám, ha a levegőt 

nevetés tölti meg. Nehezen viselem ha szomorúak vagy stresszesek ennek elkerülése érdekében ott segítek 

ahol tudok. Ha nem készült el a házi feladatuk, vagy ha dolgozat előtt nem tudtak tanulni akkor úgy éreztem 

kötelességem segíteni nekik szünetben, hogy könnyebben emészthetővé tegyem számukra az anyagot és 

megértessem velük a lényeget amivel egy 3 -ast már simán kihoznak magukból. Ha valaki beteg volt és több 

anyaggal lemaradt akkor akár iskola után is segítettem neki, ha nem értett valamit. Szerintem a jó kapcsolat 

alapja az őszinteség. Sokan mondják hogy én kegyetlenül őszinte vagyok, ami a szívemen az a számon, de 

engem a jó szándék vezérel mert nem szeretem az embereket megtéveszteni. Harsány vagyok és sokszor ez 

zavaró lehet, de 9.óta rengeteget javultam, hogy ezt kontrolálni tudjam. 

További céljaim 

Az iskola abban is segített, hogy elhatározzam , hogy a későbbiekben mihez szeretnék kezdeni. Elsődleges 

célom, hogy  októberben kijavítsam a magyar érettségimet ami a stressz miatt nem sikerült annyira jól, csak 

69% os lett, de októberben 90% fölöttit szeretnék írni a szóbelivel együtt szerintem ez sikerülhet. Májusban 

az emelt biológiát szeretném 85% körülire felhozni, amire úgy felkészülök, hogy sikerüljön. Tudom, hogy 

fog. Májusban kénytelen vagyok emelt kémia érettségit tenni ami bevallom kemény dió lesz de én küzdök a 

célomért ahogy mindig is tette. Utána a technikusi bizonyítványomat szeretném megszerezni. Nem teljesen a 

szakmámban fogok maradni azonban valamilyen mértékben kapcsolódik ahhoz amit szeretnék tanulni a 

későbbiekben A biológia iránti szeretetem megmaradt és  nagyon nagy célom, hogy állatorvosként segítsem 

az állatokat azon belül is a haszonállatokat. Ha úgy hozza az élet hogy nem vesznek fel akkor sem 

keseredem el és akkor állattenyésztő mérnöknek vagy agrármérnöknek fogok tanulni ami ugyancsak nagy 

örömmel fog eltölteni. 

 

Sok mindent köszönhetek az Iparinak. Köszönhetek feledhetetlen élményeket, sok értékes barátot, kedves 

segítőkész tanárokat, olyan tudást ami maradandó. A kialakult helyzet elvette tőlünk a lehetőséget, hogy 

megfelelően zárjuk le ezt a 4 évet amit nagyon bánok. Ha becsukom a szememet és visszaemlékezek az 

elmúlt időszakra megkönnyezek és visszasírom az itt eltöltött évek minden pillanatát. Mikor elsősként 

beléptem az iskolába és megkezdtem a küzdelmekkel teli középiskolás éveket még egy gyerek voltam aki 

bizonytalan, tanácstalan és nem találja a helyét . Most hogy leérettségiztem rájövök. hogy felnőttem. Többé 

nincsen meg bennem az gyerek aki voltam, megtaláltam Önmagamat és érett felnőtt nővé váltam. 

Bízom pályázatom pozitív elbírálásában. 

8200, Veszprém 2020,május 29 

     

      Tisztelettel: Pekárik Luca 



 Osztályfőnöki ajánlás  Vegyiérték pályázathoz Pekárik Lucának 

 

Luca igazi harcos a szó nemes értelmében. Hatalmas hátránnyal indulva (SNI-s), fokozatosan, kemény, 

kitartó, tudatos munkával tanulmányi átlagát 3,53-ról, ami 9.-ben volt, 4,92-re javította. 12.-ben ő lett az 

osztály legjobb tanulója. Mindig tudta, hogy mit akar, és azért mindent megtett, sokszor a többieket még 

csendre is intette, mert tanulni akart. Hat tárgyból érettségizett, és egyik sem lett rosszabb 4-esnél. Nagy 

álma, hogy állatorvos legyen! Nagyon szereti az állatokat, amikor csak teheti, a barátja farmján segédkezik 

az állatok körül. Ha kell almoz, ha kell, akkor az elletésnél segít.  Van már kutyája, malaca. 

Mindeközben volt arra ideje, hogy az óraközi szünetekben a barátaival társasozzon. Nem egy olyan ember, 

aki minden mást félresöpör, csak az ő dolgai haladjanak! Érdeklődő, érző ember, akinek a többiek is 

fontosak.  Minden érdekli, ami körülötte történik, legyen szó eseményről, vagy emberi sorsokról, amik 

körülötte zajlanak. Ahol tud, segít, és tényleg odafigyel a társaira.  

 Az osztály közösségi munkájában aktívan részt vett. Ha valamit szervezni kellett, Ő volt az, akire számítani 

lehetett. Segített a karácsonyi műsorok összeállításában, karácsonyi játszóház szervezésében. A 

szalagavatós osztályról készült videó elkészítésében is oroszlánrészt vállalt.  

Az iskolai tanulmányai mellet több pályázaton is indult. Két alkalommal (10. és 12. évfolyamon) indult a 

Bakonykarszt Zrt által hirdetett Víz világnapja pályázaton, ahol mindkét alkalommal, díjjal jutalmazták 

kiemelkedő munkáját. 11. évfolyamon az iskolai Víz világnapi pályázatra készített tablóját díjazták.  Indult 

az Ágazati Szakmai Versenyen is, aminek eredménye az ötös érettségi szakmai vizsga lett. 

Az iskolai szervezésű programokon is aktívan részt vett. Segített a környezetvédelmi akadályverseny 

lebonyolításában, a kémiai játszóházak kísérletező általános iskolásait is nagy buzgalommal vezette be a 

kémia rejtelmeibe.  Az iskolát népszerűsítő nyílt napi rendezvényeken is aktívan segédkezett.  

Szókimondó, őszinte, nyíltan vállalja a véleményét, ugyanakkor a kritikát is elviseli. Mindig mindenki 

tudhatta, hogy hányadán áll vele. Osztálytársai ezért kedvelik, tolerálják néha heves megnyilvánulásait. 

Minden szempontból támogatom ennek a melegszívű, szorgalmas Lucának a jelölését!  

 

 

Veszprém, 2020. május 29.  

                                                                           Merencsics Tiborné Rigó Ida 

                                                                                 osztályfőnök 

 

  



Ajánló: 

Szöllőskei Réka Johanna, VSZC Ipari Szakgimnáziumának végzős tanulója 

Ajánlott: 

Pekárik Luca, VSZC Ipari Szakgimnáziumának végzős tanulója 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Ezt az ajánlást azért írom Önnek, mert Pekárik Luca osztálytársamat, egyben egy nagyon kedves 

barátnőmet szeretném támogatni az „Ipariban végzett diákok baráti köre” által hirdetett 

Vegyiérték pályázat elnyerésében. 

Luca nemcsak a kedvességéről és a magabiztosságáról híres, hanem az Ipariban töltött évei alatt 

elért számos sikeréről. Kétszer lett díjazott a Bakonykarszt által szervezett Víz Világnapi 

versenyen, valamint az iskola által megrendezett Víz Világnapi rendezvényen a második 

helyezést érte el. Továbbá az idei évben indult még az Ágazati Szakmai Érettségi versenyén is, 

amin igazán jól teljesített, ám az országos fordulóban neki már sajnos nem jutott hely. 

Abban az évben, amikor Lucával osztálytársak lettünk, nem ő volt az osztályelső, sőt 3,9-es 

átlaggal zárta az évet. Tizedik évfolyamon elhatározta, hogy megvalósítja a nagy álmát és 

állatorvos válik belőle. Ám ehhez igazán kiváló eredményekre és rengeteg szorgalomra volt 

szüksége. Neki persze mindez sikerült, hiszen az idei évet 4,9-es átlaggal abszolválta, 

osztályelső lett és sokunk példaképévé vált. Megmutatta nekünk, hogy szorgalommal, kitartással 

mi is elérhetjük az álmainkat. 

Összességében úgy gondolom, hogy azért lenne Luca a legmegfelelőbb a díj elnyerésére, mert 

egész életvitele, a tanulmányokhoz való attitűdje páratlan, elismerésre méltó, s osztálytársaira 

nézve is tanító jelleggel bír. Példája igazi “iparis” magatartásnak tekinthető, így kétségkívül 

ígéretes jelentkező. 

Bízom abban, hogy pozitívan bírálják el Luca pályázatát. 

        Bizalommal: 

          Szöllőskei Réka 

 

  



Vegy(i)érték pályázat 

Szaktanári ajánlás 

Pekárik Luca 12. B osztályos tanulót 10. osztályos kora óta tanítom minden évben igen magas óraszámban. 

Az általam tanított tárgyak a következők: környezetvédelmi alapismeretek, környezettechnika, 

környezetvédelmi szakmai számítások.  

Lucát egy rendkívül szorgalmas, céljai eléréséért tenni akaró diáknak ismertem meg. Minden évben minden 

tantárgyamból jeles év végi eredménnyel zárt. A beadandó feladatokat mindig határidőre az elsők között 

adta be. Eredményessége mögött látszik a rengeteg gyakorlás. Luca hozzájárul az órák jó hangulatához jó 

kérdéseivel és válaszaival egyaránt. Csoport feladatoknál lehet rá számítani, társainak szívesen segít 

magyarázataival. 

Nem csak a tanórákon vesz részt aktívan, több pályázaton elindult színvonalas munkáival. A Bakonykarszt 

Zrt. által kiírt víz világnapja pályázaton két alkalommal is díjazott lett. Iskolánk jubileumi évében 

meghirdetett víz világnapja pályázaton szintén szépen szerepelt és második helyezést ért el. A jubileumi hét 

tanuló tanít tanulót napján két órát is megtartott, igazgató úr történelem óráját és az én szakmai számítás 

órámat. A számolás órára szépen felkészülten érkezett, jó órát tartott. 

Az idei tanévben a csütörtök délutánjait nem csak az ÁSZÉV felkészítő tette ki, hanem ezután még 

osztálytársával készült az emelt biológia érettségire is. 

Többször segített a beiskolázási rendezvényeken is. A környezetvédelmi akadályversenyen lelkesen vezette 

a csapatokat az állomások között. Emellett a szakmák éjszakáján is ott volt, felügyelt és segített az egyik 

állomáson, ahol vízvizsgálatot végeztek bőröndös gyorstesztek segítségével. 

A fentieket figyelembe véve Lucát javaslom a díj elnyerésére. 

         Szabó-Bachstädt Ildikó 

 

  



Vegy(i)érték pályázat 

Szaktanári ajánlás 

 

Tanuló neve: Pekárik Luca 

Osztálya: 12. B  

Ágazat: környezetvédelem ágazat 

 

Bár Lucát csak szeptembertől tanítom, már az első találkozásunkkor kiderült számomra, hogy nagyon 

szereti a szakmáját. Környezetvédelem és Környezettechnika gyakorlatot tartottam neki, ahol mindig 

nagyon aktív volt, és többször vállalt plusz feladatot a kötelezőn kívül.  

A gyakorlatok során mindig precízen végezte a munkáját, a rábízott feladatokat megbízhatóan látta el. A 

feladatokat szakszerűen és pontosan végezte el. Szívesen segített a csoporttársainak. A határidőket mindig 

betartotta. 

A minden alkalommal jól felkészülten érkezett az órákra. Felkészültségét a kisérettségin is megmutatta, 

ahol szakmailag jól felépített feleletet mutatott be.  

Szívesen vállalt plusz feladatokat is az iskolai teendők mellé. Részt vett az iskola által szervezett Víz 

Világnapja alkalmából szervezett versenyen, ahol második helyezést ért el, illetve a Bakonykarszt által 

szervezett pályázatra is nevezett egy nagyon színvonalas pályaművel. Ezen kívül részt vett az ágazati 

szakmai versenyen az idei évben. 

Tanárként mindig számíthatok a segítségére. 

Lucát olyan tanulónak tartom, aki hozzájárult az Ipari hírnevének öregbítéséhez. 

 

        Vargáné Wolf Andrea 

Veszprém, 2020.05.26      

 

 


