
Varga Bálint vegy(i)érték pályázata 

 A nevem Varga Bálint, 19 éves vagyok, Veszprémben élek édesanyámmal, aki 

köztisztviselőként dolgozik; öcsémmel, aki szintén iparis diák, illetve a családunk új 

kedvencével, egy hat hónapos kiskutyával. A szüleim sajnos elváltak, viszont nagyon 

szoros a kapcsolatom édesapámmal, aki karosszérialakatos-mesterként dolgozik, illetve 

van egy féltestvérem is– akire teljes testvéremként tekintek –, aki jelenleg a Deák Ferenc 

Általános Iskola tanulója.   

 Általános iskolai tanulmányaimat a veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában 

végeztem emelt szintű matematika osztályban. Már itt érdekelt a fizika, kémia, 

matematika, illetve édesapámmal rengeteget „bütyköltem” a garázsunkban, ezért úgy 

döntöttem, hogy műszaki irányban szeretnék továbbtanulni. Nyolcadik osztály 

szeptemberében már tudtam, hogy iparis szeretnék lenni. Nagyon megtetszett az iskola, 

egy itt végzett ismerősöm az iparis éveit élete legszebb éveiként emlegette, csak jókat 

hallottam a tanárokról és magáról az iskolai légkörről is. Amikor a szakok között kellett 

választanom, először nem tudtam eldönteni, hogy a gépész vagy a vegyész szakirány 

mellett döntsek. Megmondom őszintén, a műanyag-feldolgozó szakról előtte nem is 

hallottam, viszont Kissné Németh Enikő tanárnő nyílt napján tartott előadásán 

eldöntöttem, hogy erre a szakra szeretnék járni. Megtetszett, hogy ötvöződik benne a 

vegyészet és a gépészet, illetve érdekes, új szakmának tartottam, tele rengeteg új 

lehetőséggel, melyben majd nagyon könnyen el tudok helyezkedni. Szinte mindent 

megtettem azért, hogy iparis legyek, nagyon komolyan készültem a felvételire, minden 

versenyen igyekeztem részt venni, az Ipari által szervezett informatikaversenyt 

osztálytársaimmal meg is tudtuk nyerni. Szerencsére 2015 májusában elértem célomat, 

felvételt nyertem az iskolába. 

 2015 szeptemberében el is indult az iparis „pályafutásom”. Már az első napon 

lenyűgözött az épület, a tanulók jókedve és a tanárok közvetlensége, segítőkészsége, 

illetve osztálytársaimmal hamar megtaláltam a közös hangot, hamar barátságokat 

kötöttem. Az első nagy nyomot az elsősavatónk hagyta bennem.  Rendkívülinek 

tartottam az iskolai diákönkormányzatot. Egészen eddig nem is gondoltam, hogy egy 

efféle tanulókból létrehozott „szervezet” ilyen sokszínű programokat szervezhet, hiszen 

általános iskolában is osztályképviselő voltam, viszont ott gyűléseken kívül semmi mást 

nem kellett csinálnom. Úgy éreztem, muszáj bekerülnöm, hiszen nagyon felkeltette az 

érdeklődésemet. Viszont egy elsősre senki sem szeretett volna szavazni, de én nagyon 

be akartam kerülni, ezért egy kb. másfél oldalas önéletrajzszerű bemutatkozást írtam 

(ami utólag visszagondolva nem volt a legszerencsésebb, hiszen senki sem olvasta 

végig), illetve szünetekben jártam az osztályokat, mindenhol hirdettem magam, cetliket 

dobáltam, hogy, „kérlek, szavazzatok rám, és ha bekerülök, kérhettek tőlem egy 

szívességet”. A lelkesedésem nagyon megtetszett Földesi Csaba tanár úrnak (akivel 

megtisztelőnek tartom, hogy ma már baráti viszonyban vagyunk), és szerencsére 

kilencedik osztályban félévkor be is kerültem az Ipari Diákönkormányzatába. Először 

tájékoztatási felelősként kezdtem, én díszítettem a táblánkat, beszéltem a 



hangosbemondóba, majd tizedikben újra megválasztottak, ekkor már programigazgató 

lettem, tizenegyedikben és tizenkettedikben pedig már alelnök voltam. A DÖK-től 

rengeteget kaptam: a rendezvényeink miatt megtanultam eseményeket előkészíteni, 

megszervezni, lebonyolítani, idegen emberekkel kommunikálni. A kedvencem a 

Magyar Patrikkal való közös munka volt. Patrik tavaly végzett az Ipariban, és szerintem 

ő volt a valaha volt legjobb elnöke a DÖK-nek. Ketten nem ismertünk akadályokat, 

három napos elsősavatókat konferáltunk végig, próbáltuk csinálni a jó hangulatot, illetve 

a számomra nagyon kedves NON-STOP Focit végig felügyeltük, számoltuk a csapatok 

pontjait, és közben eseményeket koordináltunk. Ezeken kívül még számos sulinapot, 

sokszínű rendezvényeket szerveztünk. Megtisztelő volt négy évig DÖK-ösnek lenni, 

úgy érzem, úgy hagytam ott a diákönkormányzatot, hogy azt a sok jót, amit kaptam 

iskolámtól, társaimtól, sikerült viszonoznom. A DÖK-ön kívül igyekeztem az 

osztályközösség életéből is kivenni a részem: sokat maradtam bent délutánonként 

osztályt díszíteni, beszélgetni barátaimmal, úgy érzem, tudtam segíteni mindenkinek, 

aki megkeresett valamivel.  

 Persze az Ipari nem csak a DÖK-ről szólt: nagyon komolyan igyekeztem tanulni. 

Kedvenceim a szakmai tárgyak lettek, imádtam a laborban lenni, igényes 

jegyzőkönyveket, szakrajzokat készíteni, számolni, mérni. A szakmai tárgyak mellett a 

kedvencem a történelem volt. Minden évben jeles vagy dicséretes voltam, emellett két 

évig emelt szinten is tanultam a tárgyat. Viszont a törit mindig is „hobbinak” tartottam, 

a reál tárgyakra próbáltam összpontosítani. A műanyag-feldolgozó szakmával, úgy 

érzem, nagyon megszerettük egymást. Igyekeztem minden szakmai órán a legtöbbet 

kihozni magamból, a nyári gyakorlatokat nagyon komolyan venni. Véleményem szerint 

szakmaszeretetem tükröződik abban is, hogy 2019-ben az ÁSZÉV versenyen országos 

5. helyezést szereztem, amire nagyon büszke vagyok. Az érettségire való felkészülésem 

előtt tudtam, hogy felsőbb szinten is szeretném tanulni a műanyag-feldolgozást, ezért a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki szakára 

jelentkeztem, hogy majd 6 év múlva fröccsöntő mérnök lehessek. Szerencsére az 

érettségi eredményeim elég jók lettek ahhoz, hogy felvegyenek:  

Magyar nyelv és irodalom közép 87 % jeles (5) 

Matematika közép 81 % jeles (5) 

Történelem közép 87 % jeles (5) 

Angol nyelv  közép 84 % jeles (5) 

Vegyipar ismeretek közép 70 % jó (4) 

 

Viszont az egyetemet nem szerettem volna elkezdeni 2019-ben, hiszen még egy 

évig iparis lenni akartam lenni, technikusi oklevelet szerezni, ezért az első két félévemet 

passziváltattam a BME-n. Eleinte féltem, hogy rosszul döntöttem, azt hittem, hogy egy 

elvesztegetett év lesz, de most, május végén tudom, hogy nagyon is jól döntöttem. A 13. 

évtől kaptam szinte a legtöbbet. Az, hogy csak azt tanulhattam, ami érdekelt, nagyon 

tetszett, és motivált is. Az iskolán kívüli heti két napi üzemi gyakorlat is nagy hatással 

volt rám. Szerencsére egy olyan céghez kerültem, ahol nagyon odafigyeltek rám. Az 

alapoktól indultam, és elmondhatom, hogy márciusra minden gépbeállítói munkát rám 



mertek bízni, illetve az üzemi élet mellett sok időt tölthettem mérnökökkel. Büszke 

vagyok arra, hogy a szakdolgozatom egy folyamatfejlesztésről szól, melyet a Plasticor 

Kft.-nél mérnökökkel közösen dolgoztunk ki. Rájöttem, hogy 100%-ban ez az én 

területem, és nem döntöttem rosszul, hogy ide jöttem, és hogy a későbbiekben is ezt 

fogom tanulni. A szakma iránti szeretetem szerintem meglátszik a jegyeimen is, ugyanis 

idén félévkor és tanév végén is kitűnő (5,00) átlagom lett. Igyekeztem a tudásommal 

segíteni társaimat is, osztálytársaimnak bármikor szívesen segítettem kérdéseikben, pl. 

a 2020-as technikusi vizsgák előtt hét osztálytársamat is korrepetáltam online formában. 

 Az iskola mellett a hobbimmal töltöm a legtöbb időm, ami a néptánc. Óvodás 

korom óta táncolok (15 éve), és szinte az egész életem köszönhetem neki: a baráti 

társaságomat, az értékrendet, melyet gyerekkori, illetve a mostani mestereimtől kaptam, 

a tánc, a magyar hagyományok szeretetét, illetve a barátnőmet is. Jelenleg a Veszprém-

Bakony Táncegyüttes szólistája vagyok, a táncon kívül vezetőnk egyéb feladatokkal is 

meg szokott bízni (pl. konferálás, az együttes koordinálása, próbák megtartása). Idén 

újabb kihívás elé érkeztem: 2020-ban felkértek, hogy nyári táborukban tanítsam a 

veszprémi Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 5-6. 

osztályos tanulóit, ami számomra hihetetlenül megtisztelő. A táncot próbáltam 

bemutatni, népszerűsíteni az iskolában is, szinte minden Alma Materen, karácsonyi 

műsoron, szalagavatón táncoltam barátaimmal. Az iparis táncos életem „csúcspontja” 

2018 áprilisában a Helikon Fesztivál volt, ahol két barátommal arany minősítéssel és 

különdíjjal öregbítettük iskolánk kulturális hírnevét. 

 A táncon kívül fontos szerepet tölt be életemben a zene is. A népzenét mindig 

tudom hallgatni, ha vidám vagyok, vagy ha éppen szomorú. 2017-től komolyabban is 

foglalkozom a zenével, tagja vagyok a veszprémi Esztám Band-nak, melyet barátaim 

alapítottak. Az együttesben kannán játszom, énekelek, és főként táncolok. Autentikus 

cigánydalokat, világzenéket dolgozunk fel. Nagy megtiszteltetés volt tavaly Krakkóban 

képviselni Veszprémet, és ott játszani. Emellett fél éve elkezdtem hegedűn is játszani, 

amit, remélem, hamarosan a közönségnek is be tudok mutatni.   

 Összegezve bemutatkozásomat, magamat motivált, lendületes, segítőkész, 

barátságos, tisztelettudó embernek tartom, aki mindig el akarja érni a kitűzött célját; 

bevallom, nem mindig vagyok a legszorgalmasabb, viszont az álmaimért mindent meg 

tudok tenni. Ilyen álom például a technikusi bizonyítványom megszerzése, illetve, hogy 

lediplomázhassak az egyetemen (valamint az Ipariba kerülésem). Ebben az öt évben 

rengeteget kaptam az Iparitól, tanáraimtól, és talán egy keveset sikerült is visszaadnom 

ebből a rengeteg jóból. A pályázat elején említettem, hogy azt mondták nekem, hogy az 

itt töltött öt év az egy ember életében a legszebb öt év, és ezt ma már én is így látom, 

életem legszebb öt éve volt, büszke vagyok arra, hogy ide járhattam. Köszönöm, Ipari! 

Veszprém, 2020.05.25. 

        Varga Bálint     

        13.F osztályos tanuló 



Osztályfőnöki ajánlás 

VARGA BÁLINT 

13.F osztályos tanuló részére 

a Vegy(i)érték pályázaton való részvételéhez 

 

Varga Bálint a 13.F (műanyag-feldolgozó technikus) osztály legjobb tanulója; félévkor és tanév 

végén is kitűnő (5,00) eredményt ért el. Az osztály- és az iskolai közösségi élet sikeres, lelkes 

szervezője. Mind az osztály-, mind az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában sokat 

segít ötleteivel, kreativitásával, kitartó szorgalmával. Négy éven át volt az iskolai 

diákönkormányzat tagja, ahol az alelnöki teendőket is ellátta. 

Kulturális tevékenysége kimagasló: néptáncosként valamennyi jelentősebb iskolai ünnepélyen 

(szalagavató, jubileumi gála stb.) részt vett iparis évei során, és a Helikoni Ünnepségekről is 

kiemelt arany minősítéssel tért haza 2018-ban néptáncegyüttesével. 

Tanulmányi téren is kiegyensúlyozottan teljesít, tartósan jó eredményeket ért el az itt töltött öt 

tanévben: 9-10. évfolyamon 4,00 körüli eredményeivel mindig az osztály legjobbjai között volt, 

a 13. évben pedig két féléven át is kitűnő lett. Mind magatartása, mind szorgalma példamutató. 

Különösen a humán tantárgyakhoz van kiváló érzéke: történelemből 11-12. évfolyamon emelt 

szintű felkészítőre is járt. Bálint művelt, olvasott fiatalember, aki igényesen fejezi ki a 

gondolatait írásban és szóban is. Angol nyelvből is szép eredményeket ért el az első négy évben, 

továbbá a 12. évben az ÁSZÉV versenyen a vegyipari ágazatban az országos döntőbe jutott, 

ahol 5. helyezést ért el. Érettségi után, bár felvették a Budapesti Műszaki Egyetem 

gépészmérnöki karára, passzív státuszú egyetemi hallgatóként itt maradt az Ipariban, hogy 

megszerezze a technikusi végzettséget. Utolsó tanévében mind az elméleti tárgyakból, mind a 

szakmai gyakorlatán kiválóan teljesített, tanárai, mentorai egyöntetűen dicsérték munkáját, 

szorgalmát, felkészültségét. 

Bálinték hárman vannak testvérek, egyik testvére szintén az Ipari Szakgimnázium tanulója a 

11. évfolyamon. 

Bálint a technikusi képzés elvégzése után, 2020 szeptemberében megkezdi egyetemi 

tanulmányait a BME gépészmérnöki karán. 

A fentiek alapján jó szívvel ajánlom Varga Bálintot a Vegy(i)érték pályázat díjazottjául. 

Veszprém, 2020. május 5. 

 

               Terray-Sógor Csilla  

          osztályfőnök 



Vegy(i)érték pályázat  

Varga Bálint ajánlás  

  

  

Bálintot 9. osztályban ismertem meg kémia órán. Két évig tanítottam, ez alatt precíz, megbízható 

diáknak ismertem meg. Már ebben az évben csatlakozott a Diák Önkormányzathoz, mint segítő. A 

közösségi élet szervezésében tanulmányai során végig aktívan részt vett.  

10. osztályosként meg választották DÖK tagnak, ahol volt sulirádió felelős, programigazgató, majd 

elnök helyettes. Az összes diák rendezvény szervezésében részt vett, évről évre több feladatot 

vállalva. Ezen munkáit mindig jól és megbízhatóan végezte el.  

A háttérszervezés mellett többször volt műsorvezetője, levezénylője az elsős avatóknak, nonstop 

fociknak.  

Az iskolai rendezvényeken (Alma mater, karácsonyi műsor) rendszeresen fellépett, magas szintű 

néptánc tudását megmutatva.  

Véleményem szerint kevés olyan diák van, aki az iskolai közösségi életben ilyen színvonalú munkát 

végez, úgyhogy tanulmányait sem hanyagolja el!  

Bálintot érdemesnek találom a Vegy(i)érték pályázat elnyerésére!  

  

  

  

Veszprém, 2020.05.29  

  

                Földesi Csaba  

            diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus  

  



Vegy(i)érték pályázat 

Szaktanári ajánlás 

Tanuló neve: Varga Bálint 

Osztálya: 13. F 

Ágazat: Vegyipar 

Szakképesítés: Műanyagfeldolgozó technikus 

Szaktanári jellemzés: 

Bálint, az iskolánkban másodszor induló műanyagos osztály olyan tanulója volt, aki a szakmai 

érdeklődése miatt választotta ezt a képzést. A műszaki szakterület és a műanyag-feldolgozás iránti 

elhivatottsága az öt év alatt töretlen maradt, emellett komolyan érdeklődött a történelem és a 

művészetek iránt is. Színes egyéniségéből és empatikus természetéből adódóan hamar kivívta 

osztálytársai tiszteletét és elfogadását. Önként vállalta az osztályélet szervezését és irányítását. 

Kreatív ötleteivel segítette, hogy az osztály az egyik dekorációs versenyen dobogós helyezést érjen el. 

Általános iskolás kora óta lelkes tagja egy veszprémi néptánccsoportnak. Iskolai kulturális 

rendezvényeken (iskolai karácsonyi műsor, szalagavató és Alma Mater) is évről-évre fellépet, ahol 

mindig fergeteges sikert aratott táncos társaival. Autodidakta módon kezdett el a zenével foglalkozni, 

két éve tagja egy amatőr zenekarnak, amellyel több városi kulturális rendezvényen felléptek, jó 

hangulatot teremtve az érdeklódó közönség körében. 

Az iskolai diákélet szervezéséből is aktívan kivette a részét. Kezdetben a diákönkormányzat munkáját 

segítő diákként, majd később a DÖK oszlopos tagjaként részt vett a NON STOP foci, Sulinap, 2 napos 

gólyatábor és egyéb iskolai programok szervezésében. 

A tanórán kívüli szakmai programokba is szívesen bekapcsolódott az évek során. 

 Műanyagosként, 9. és 10. osztályban lelkes segítője volt a Kémiai Játszóház programunk 
látványos kísérletek előadásának. 

 Több tanévben is bekapcsolódott az iskola beiskolázási rendezvényeibe. A nyílt napokon, 

illetve pályaválasztási fórumokon lelkesen mesélt az újonnan induló szakmai képzésről és az 

iskolai közösségi életről az érdeklódó tanulóknak és szüleiknek. 

 A jubileumi évben rendezett „Tanuló tanít tanulót” programba is aktívan bekapcsolódott, 

melynek során megtartott egy gépészeti órát. A felkészülés során többször konzultált 

szaktanárával. Sikeresen tanított, jól beleélte magát a szerepébe, be tudta vonni osztálytársai 

a közös munkába. 

 A 12. évfolyam számára rendezett országos szakmai versenyen, az ASZÉV-en, a döntőben az 

5. helyen végzett. 

 A nyári gyakorlatai során mindig meg voltak vele elégedve szakmai érdeklődése és munkához 

való pozitív hozzáállása miatt. 

 13. évfolyamon a szakmai gyakorlatát egy veszprémi műanyag-feldolgozó cégnél végezte, ahol 

részt vett egy termékváltási idő csökkentést célzó (SMED) projektben, amely a cégnek közel 4 
millió Ft-os költségcsökkenést eredményezett. 

A szakmai órákon jól konvertálható tudásanyaggal rendelkezett, az új ismereteket logikus 

gondolkodással dolgozta fel. Az órák menetét aktív részvételével támogatta. Osztálytársai gyakran 

fordultak hozzá segítségért. A tananyag átadásában és elmagyarázásában is számíthattak rá. 

A tavalyi évben felvételt nyert a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnök Szakára. Reméljük, hogy 

sikerrel áll majd helyt! 



Bálintot, kitartó szakmai munkája és sokszínű iskolai tevékenysége alapján olyan tanulónak tartjuk, 

aki hozzájárult az Ipari hírnevének öregbítéséhez. 

Veszprém, 2020. május 27. 

 

 

Bácskay-Kiss Judit  

 

 


