
Vegy(i)érték pályázat  

Tisztelt Igazgató Úr!  

Tisztelt Bizottság!  

Gazsó Bálint, mechatronika szakos tanuló vagyok a Veszprémi SzC Ipari Technikumában. 

Már általános iskolásként gyakran megfordultam Édesapám műhelyében, mert érdekelt a gépek 

működése, felépítése, illetve az, hogy hogyan lehet ezeket megtervezni. Mindenképpen olyan 

iskolába szerettem volna járni, ahol „hivatásszerűen” folytathatom a műhelyünkben 

megszerzett ismereteimet, illetve ezen tudásomat bővíteni tudom. Amikor a továbbtanulásról 

kellett döntenem, Édesapám javasolta ezt a szakot, majd pedig próbáltunk keresni hozzá iskolát. 

Nagyon megfogtak a nyílt napon látottak és hallottak, ekkor döntöttem el végleg, hogy itt, az 

Ipariban szeretném folytatni a tanulmányaimat. Ezt a mai napig nagyon jó döntésnek tartom.  

Jelenleg Ajkarendeken élek családommal. Édesapám műszaki diplomával vezető 

beosztásban dolgozik. Édesanyám diplomával főnővérként dolgozik. Húgom ebben a tanévben 

érettségizik. Családunk szívesen tölti együtt az idejét, ezért sok a közös családi programunk, 

kirándulásunk.  

Szabadidőmet leggyakrabban zenehallgatással, horgászattal, filmnézéssel, olvasással töltöm, 

és versenyszerűen tájékozódási futok. Ezeken a versenyeken gyakran dobogós helyezést érek 

el.  Talán még ezeknél is nagyobb örömet okoz, amikor Édesapámmal barkácsolok, vagy motort 

szerelek.   

Már az általános iskolában is szorgalmasan tanultam, s ez középiskolában sem változott. Az 

elmúlt négy év során minden évben 4-es feletti átlaggal rendelkeztem. Középiskolásként 

igyekeztem aktívan részt venni az iskola életében. Minden évben részt vettem a pályaorientációs 

napon, hogy a pályaválasztás elött álló diákoknak be tudjam mutatni az iskolát, ahogy anno 

nekem tették. Az iskola színeiben részt vettem a diákolimpián tájfutásban.  

A műszaki tárgyakhoz szorosan kapcsolódó tantárgyak megszállottja vagyok, ilyen a 

matematika illetve az informatika. Már általános iskolában is indultam az iskolában 

megszervezett versenyeken, ahol dobogós helyezéseket értem el. Ezt a „hagyományomat” 

szerettem volna folytatni itt is.  

Kétszer vettem részt a Zrínyi Ilona matematika versenyen, ahol mind a kétszer sikerült a 

döntőbe jutnom.  



Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OSZTV) mechatronika kategóriában 12.-ben 

a megyei versenyen kiemelkedő eredményt értem el.  

Már jelentkezéskor célom volt az ötödik év elvégzése, és a technikusi minősítés megszerzése, 

mivel további értékes tudásra tehetek szert. Erre bíztattak tanáraim és a felsőbb évesek is. Ezen 

az évfolyamon a szakmai versenyek váltották fel a korábbi matematika versenyeket.  

Ebben az évben több lehetőségem nyílt szakmai próbatételre.   

Részt vettem az OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen) mechatronikai technikus 

szakirányban. A döntőben 60%-os eredményt értem el, amivel az országban a 7. helyezett 

lettem, és a megyében az első. Ezzel felmentést nyertem a technikusi vizsga írásbeli 

tevékenysége alól, melyre jeles osztályzatot kaptam. Sajnos a COVID-19 járvány miatt a 

verseny gyakorlati részét nem lehetett megszervezni, így ebben nem sikerült megmérettetni 

magam.  

Indultam az OKPV (Országos Középiskolai Pneumatika Versenyen), ahol az elődöntőben 

73%os eredményt értem el.  

Szakmai tanárom javaslatára osztálytársammal indultunk az SMC (Simulation of Mechatronics 

Challenge) automatizálási versenyen. A verseny nagy kihívás elé állított minket, a kiírt feladat 

komplexitása miatt. Az elektro-pneumatikus, és pneumatikus kapcsolások, PLC programozás 

mellett 3D- látványtervet is kellet készítenem a megtervezett készülékünkről. Sikeresen vettük 

az akadályokat, és bejutottunk a verseny országos döntőbe, aminek elbírálása még folyamatban 

van.   

Természetesen az iskolai tanulmányaimat sem hanyagoltam el. A technikusi évemet egy kitűnő 

bizonyítvánnyal, illetve 3 tárgyból dicsérettel sikerült zárnom.  

Az évek során számomra fontos barátságokat kötöttem. Osztálytársaimnak, fiatalabb 

diáktársaimnak szívesen segítettem, bizalommal fordultak hozzám kérdéseikkel.  

Pályázatom elején leírtam, hogy miért választottam ezt az iskolát, hogy mivel szeretnék 

foglalkozni a jövőben. Úgy érzem, az Ipari nagyban hozzásegített ahhoz, hogy ezt a kitűzött 

célt elérhessem. Jeles technikusi oklevelem megszerzése után a Veszprémi Pannon egyetemen 

fogom folytatni a tanulást mechatronika szakon, s a pályázat díja nagyban hozzásegítene az 

egyetem elkezdéséhez.   

Köszönet illeti tanáraimat, akik szaktudásuk átadásán kívül számos szép emlékkel tették 

gazdagabbá diákéveimet.  

  



Veszprém, 2021.05.25.  

Gazsó Bálint  

13. E osztályos tanuló  

 

  



Osztályfőnöki ajánlás Gazsó Bálint 13. E osztályos tanuló részére  

Gazsó Bálint 13. E osztályos tanuló az iskolában töltött öt éve alatt végig jeles, jó vagy az idei 

évben kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Szorgalmas, kedves, barátságos fiú.   

Iskolai tanulmányai alatt elsősorban a reál tárgyak vonzották. Szerette és értette a matematikát 

és fizikát, és ezt a tudását szívesen megosztotta azokkal, akik ezekből a tantárgyakból kevésbé 

voltak ügyesek. Irodalmat tanító tanáraként elmondhatom, hogy bár a humán tárgyak kicsit 

távol álltak tőle, ezekből is mindig felkészült volt, dolgozatai alapos tudásról adtak számot. 

Minden évben ajánlott az órákon elolvasásra valamilyen általa akkoriban olvasott könyvet vagy 

látott filmet. A színházi előadások után gyakran elmondta a véleményét a közösen látott 

darabról.  

Hamar kiderült, hogy a szakmai tárgyakban kifejezetten ügyes, ezekből a tárgyakból mindig a 

legjobbak közé tartozott. Tizenkettedikben elindult az ÁSZÉV versenyen, ahol jó eredményt 

ért el. Igazából azonban az idei tanévre érett be. A jelenléti és az online órákon is mindig 

lelkiismeretesen részt vett, gyakran ottmaradt az iskolában órák után is, hogy még inkább 

elmélyítse a tudását a szakmai tárgyakban. Orgoványi Csaba kolléga sokat foglalkozott vele, 

Domokos Milánnal és Kiss Ábellel. S az OSZTV versenyen kiderült, hogy a befektetett munka 

nem volt hiábavaló: Bálint az iskola legjobb eredményét érte el az írásbeli forduló után, s igazán 

nagy kár, hogy a verseny következő fordulójára már nem került sor. Az így megszerzett 

országos 7. helyezése kiváló teljesítmény.  

Középiskolás évei alatt aktívan sportolt, jó eredményeket ért el tájékozódási futásban. Ezek az 

eredmények nemcsak az ő, hanem az iskola hírnevét is öregbítették.  

Osztálytársaival a viszonya baráti volt, örömmel részt vett az osztálykirándulásokon, karácsonyi 

műsorokon, sulinapokon. Nem volt vezéregyéniség, de kiváló csapatjátékos volt az osztályban. 

Mindenkivel és minden körülmények között jól tudott együtt dolgozni, tanáraival mindig 

udvarias volt, soha senki nem panaszkodott rá. Jól terhelhető, kitartó és jókedvű fiú.  

Úgy vélem, hogy Gazsó Bálint eredményei alapján jó eséllyel pályázik a Vegy(i)érték 

pályázatra. Pályázatát örömmel támogatom.  

  

Veszprém, 2021. május 26.  

  

Pribelszki Judit  

osztályfőnök  



 Ajánlás Vegyiérték pályázathoz  

  

Gazsó Bálintot több éven tanítottam és a szakmája iránt érdeklődő, komoly diákot ismertem 

meg benne. Az órákra és a dolgozatokra mindig felkészült és lényegesen az átlag fölött 

teljesített.  

Bálint többször is sikeresen szerepelt a szakmai versenyeken.  

Meggyőződésem, hogy Bálint pályázatának elfogadásával olyan fiatalt támogathatnak az 

elbírálók, aki egyetemi tanulmányai után is öregbíteni fogja iskolánk hírnevét.  

   

  

Veszprém, 2021. 05. 26.                                                                                    Arany Ferenc  

                                                                                                                                mérnöktanár  

 

 

 

Ajánlás Vegyiérték Pályázat 2021-re 

  

Gazsó Bálintot négy éven keresztül tanítottam német nyelvre. Becsületes, szorgalmas és a 

választott szak iránt elkötelezett embert ismertem meg benne. Bálint szakmai továbblépéséhez 

nagyban hozzájárulna a pályázat elnyerése, ezért szeretném őt ajánlani és ajánlásommal 

támogatni.  

  

Csikós Balázs  

oktató   

  

  



 

Szaktanári ajánlás  

Gazsó Bálint  

13.E osztályos tanuló részére a Vegy(i)érték pályázathoz  

  

Bálintot a 13. évfolyamon 1 tantárgyból tanítottam (szakmai német nyelv).   

Őszinte, tisztelettudó embernek ismertem meg, aki határozottan kiáll az álláspontja 

mellett. A tanórákon hozta a tőle elvárt magas színvonalat, az online oktatásban 

is aktívan részt vett, minden feladatot határidőre, precízen leadott, ezt bizonyítja, 

hogy ebben a tanévben nálam szinte csak jeles osztályzatot szerzett.   

Bálint a német órákon aktívan részt vett, meglátásaival, hozzászólásaival előmozdította az 

óra menetét, amivel a többieket is motiválta, aktívabb részvételre késztette.   

Gazsó Bálintot eredményei és megbízható, őszinte és tisztelettudó személyisége miatt 

nyugodt szívvel ajánlom a pályázat fődíjára, igazán méltó lenne rá.  

Fekete László 

Veszprém, 2021.05.27.  

  



Ajánlás Gazsó Bálint 13.E osztályos tanuló pályázatához, 

Bálint rendes és munkájára igényes diák. A számára kiadott feladatokat lelkiismeretesen és 

legjobb tudása alapján elvégzi. Munkája során mindig képes a leghatékonyabb és 

legeffektívebb módszerek alapján dolgozni. Az óráimon, műszaki rajzon és műszaki 

dokumentáción kimagasló odaadással és szorgalommal dolgozott, rendkívül precízen és 

pontosan végezte el a rá kirótt feladatokat.  

Bálint rendkívül segítőkésznek bizonyult az óráimon, gyakorta megválaszolta a feltett 

kérdéseimet, amivel segítette az óra menetét, vagyis kiugróan szupportív volt a tevékenysége. 

A társai számára is hatalmas segítséget nyújtott, például ha valakinek nem ment a kiadott 

feladat, Bálint elsők között volt, aki segített az elakadt társainak. Nem csak a tanulmányaikban, 

de a versenyekre való felkészülésben is segítette őket.  

A szakmája iránt már fiatal kora óta érdeklődik, édesapjának rendszeresen segítséget nyújtott 

az otthoni műhelyükben. Ebből adódóan az Ipari tökéletes hely volt számára a tehetségének 

kibontakoztatására és személyének fejlesztésére. Iskolájának lelkes támogatója, segíti a 

rendezvények lebonyolítását, részt vett a pályaorientációs napok lebonyolításában, amellyel 

elősegítette a következő iskolás generáció Ipariba való jelentkezését.  

Bálint a tehetségét a versenyeken rendszerint megmutatja, részt vett több szakmai és szakmához 

kapcsolódó versenyen is ahol döntően előkelő helyezést ért el.  

Szabad idejét hasznosan tölti el, szakmájához hűen fejleszti magát mind testileg a tájfutással, 

mind szellemileg olvasással és egyéb tevékenységeivel.  

A digitális oktatás sokunk számára nehézkes volt, ennek ellenére Bálint képes volt megtalálni 

magát és a javára fordítani a digitális oktatás adta lehetőségeket.   

Mindezeket összefoglalva a Vegyiérték Pályázatát támogatom.  

Veszprém, 2021.05.29.  

  Deák Csaba szaktanár  

  



Szaktanári ajánlás Gazsó Bálint 13.E osztályos tanuló pályázatához  

Bálint csendes és példamutató viselkedésű diák. Az osztályban szívesen fordulnak hozzá 

segítségért osztálytársai, kérdéseikre biztosan választ kapnak. Feladatait pontosan és jól végzi 

el, nem marad elvégzetlen, elmaradó tennivaló. Társait támogatja a tanulásban, együtt 

gondolkodva jobb megoldásokra jutnak, épp az együttműködés révén.   

A szakmai témák iránti elkötelezettsége ott is látható, amikor az iskolai pályaválasztási 

rendezvényeken tájékoztatta vagy épp működés bemutatóval várta a leendő Iparis diákokat. 

Mindezen elkötelezettség az elért eredményeiben is látszik, a Mechatronikai OSZTV verseny 

országos döntőjének előválogatóján megszerezte az írásbeli vizsga alóli mentességet, a 

gyakorlati vizsgán pedig nagyon jó eredménnyel szerepelt. A kitartását kedvenc sportjának is 

köszönheti, mivel épp ott is folyamatosan kell alkalmazkodni változó terepviszonyokhoz és 

közben kell megtalálni az optimális utat a célig.  

Szabadidejét hasznosan tölti el, megfér benne a kikapcsolódás és a természetben való 

foglalatoskodás. Fontosnak tartja az emberi kapcsolatokat, így osztályában a hasonló 

érdeklődésű diáktársaival is jó kapcsolatot tart.  

A digitális oktatás újbóli színrelépésével másik szintre emelkedett a saját tudás alkalmazása, az 

SMC Hungary Kft. által meghirdetett online gépszerkesztési és vezérléstechnikai 

feladatmegoldást igénylő versenyen eredményesen szerepeltek csapattársával.  

Vegyiérték Pályázatát támogatom.  

Veszprém, 2021.05.27.  

   Fenyő Antal szaktanár  

  



Oktatói ajánlás   

GAZSÓ BÁLINT  

13.E osztályos tanuló részére a Vegy(i)érték pályázaton való 

részvételéhez  

  

Alulírott Tamás Andrea, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum oktatója, ezúton 

szeretném Gazsó Bálint 13. E osztályos tanulót az iskolai Vegyiérték Pályázatra javasolni.   

  

Oktatóként a 2020/2021-es tanévben ismertem meg Bálintot. Heti négy órában német nyelvet 

tanítottam neki. A jelenléti és az online oktatás során is megbizonyosodhattam szorgalmáról és 

motiváltságáról.   

  

Bálint annak ellenére, hogy műszaki beállítottságú és a német nyelv tanulása során akadtak 

nehézségei, mindvégig motivált maradt.  Precízen és lelkiismeretesen teljesítette a tanórai és az 

online feladatokat is. Az online oktatás alatt a feladatokat időben leadta, a tanórákon 

maradéktalanul részt vett. Szorgalmával, akaraterejével, kitartásával és megbízhatóságával méltán 

öregbíti az iskola hírnevét.  

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

  

Kelt: Veszprém, 2021. 05.28.  

          Tisztelettel:   

Tamás Andrea   

  



Szaktanári ajánlás Gazsó Bálint 13E Vegyiérték pályázatához  

  

Gazsó Bálintot mechatronikai villamos feladatok gyakorlaton és a villamos feladok elméletből, 

az elektronika-PLC tananyagrészt felölelő órán tanítottam.  

Szorgalmas, tisztelettudó diákként ismertem meg. Feladatait határidőre, szépen kidolgozva adta 

be! Ha segítségre volt szüksége kérdezett- később az online oktatásban elektronikusan tartotta 

a kapcsolatot.  

Az OSZTV írásbeli feladataira készültünk együtt. Tanórákon kívül is sok energiát fektetett a 

felkészülésbe. Ennek meg is lett az eredménye. A területi előválogatóban az 110 induló közül 

a 7. legjobb írásbeli dolgozatot írta – a megyében a legjobbat - és a 60 %-os eredménye alapján 

felmentést kapott a technikusi vizsga írásbeli része alól. Sajnos a COVID miatt a további 

fordulók nem kerültek megrendezésre. Felkészültsége, alapos gyakorlati tudása alapján minden 

esélye meg volt a legjobbak között végezni.  

Kitartó, céltudatos munkájával kiváló mérnök, gyakorlati szakember válik belőle az egyetemi 

tanulmányai után!  

  

Pályázatát a fent leírtakkal szeretném támogatni!  

  

  

Bakonyszentlászló, 2021.05.26.  

  

                Endes Ildikó  

              villamosmérnök, műszaki oktató  

  
  



Szaktanári ajánlás  

  

  

Gazsó Bálint iskolánk, a VSZC Ipari Technikum 13. osztályos, tanulója.   

Bálintot egy évig tanítottam mechatronikai szakmai számítások és mechatronikai szakmai 

ismeretek tantárgyból. Ezek a tantárgyak alapját képezik az érettségi vizsgának. Ezek a 

tantárgyak megkövetelik a komoly tanulást, fegyelmezett munkát. Sok – sok szakmai számítást 

kell tudni elvégezni kívülről ismert képletek alapján, szakszerűen összerendezni az algoritmusát 

a megoldásnak. Komolyságot, sok munkát igényel, sok lemondással jár, a szabadidő 

feláldozása nélkül nem teljesíthető magas szinten a követelmény. Bálint ezeket az áldozatokat 

meghozta, nagyon ügyesen teljesítette ezeket a feladatokat, jó eredménnyel vizsgázott az 

érettségi vizsgán. Bálintot tehetségesnek tartom, kitartónak, képesnek arra, hogy a célja 

eléréséért áldozatot hozzon és keményen megdolgozzon.   

Szaktanárként, feltétel nélkül ajánlom a pályázat elnyerésére, hogy a nyeremény 

hozzásegítse a célja eléréséhez.  

  

 Veszprém,                Veres Enikő Éva  

 2021.05.26.                      szaktanár  

  



Szaktanári ajánlás  

Gazsó Bálint  

13.E osztályos tanuló részére a Vegy(i)érték pályázathoz  

  

Bálintot a 13. évfolyamon 3 tantárgyból tanítottam (Mechatronikai szerkezetek 

építőelemei, Villamos feladatok gyakorlat és Gépészeti feladatok gyakorlat).   

Őszinte, tisztelettudó embernek ismertem meg, aki határozottan kiáll az álláspontja 

mellett. A tanórákon mindig hozta a tőle elvárt magas színvonalat, szakmai kérdései 

is a széles tudását mutatják. Az online oktatásban is aktívan részt vett, minden 

feladatot határidőre, precízen leadott, ezt bizonyítja, hogy ebben a tanévben 

nálam csak jeles osztályzatot szerzett. A hibrid oktatásban és a konzultációs 

gyakorlatokon valamint vizsgafelkészítésen is mindig részt vett. Szakma iránti 

érdeklődését tükrözi, hogy többször kezdeményezte, amikor van rá lehetőség az iskolában 

legyen a gyakorlat megtartva.  

Bálint versenyeken is rendszeresen indult és kiemelkedő eredményeket ért el. Az OSZTV 

(Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen) 7. helyezett lett, a megyében viszont 

1 helyezést ért el. Ezzel felmentést kapott az írásbeli technikusi vizsga alól jeles 

eredménnyel, kiemelendő, hogy ő szerzett egyedül jeles eredményt az osztályban. 

A gyakorlati vizsgatevékenységét 93%-ra teljesítette, ami szintén bizonyítja szakmai 

felkészültségét és tudását.  

Indult az OKPV (Országos Középiskolai Pneumatika Versenyen), ahol az 

elődöntőben 73%-os dolgozatot írt, ami nagyon szép eredmény.  

Pályázatot adott be osztálytársával az SMC Simulation of Mechatronics Challenge 

automatizálási versenyére, amivel döntőbe jutottak. Felkészítő oktatóként biztosan 

állíthatom, hogy a pályázat méltó akár az első helyre is (eredményhirdetés még 

folyamatban). Bálint kitartóan, időt nem kímélve készült a megmérettetésre, többször 

éjszakákon át tervezte a 3D-s látványterveket. A dolgozatban bemutatottak alapján 

Bálint magas szintű tudással rendelkezik számítógépes tervezés (CAD) és ipari 

automatizálás területén, melyet a gyakorlatban is kiemelkedően tud 

hasznosítani.  

Gazsó Bálintot eredményei és megbízható, őszinte és tisztelettudó személyisége miatt 

nyugodt szívvel ajánlom a pályázat fődíjára, igazán méltó lenne rá.  

Orgoványi Csaba 

Veszprém, 2021.05.26.  

  



Tanári ajánlás  

Gazsó Bálint pályázatához  

  

  

Gazsó Bálint 13.E osztályos tanuló személyében egy lelkiismeretes, szorgalmas diákot 

ismertem meg, aki elkötelezett a gépészettel szemben.  

Az iskolai követelményeket – ahogy tanulmányi eredményei is mutatják – magas színvonalon 

teljesítette.  

Munkájában kimagaslik a többiek közül abban, hogy időt és energiát nem kímélve, vállal plusz 

feladatokat, azért, hogy minél mélyebb is szerteágazóbb ismeretekhez, és tapasztalatokhoz 

jusson.  

Ezt igazolják a tanulmányi versenyeken elért sikerei is.  

A Zrínyi Ilona matematika versenyen, kétszer is sikerült a döntőbe jutnia.  

Az OSZTV Mechatronikai technikus versenyen elért eredménye alapján mentességet kapott a 

szakmai vizsga írásbeli része alól, és bejutott az országos döntőbe.  

Az SMC által meghirdetett gép tervezési versenyen, ahol csapatban indult egyik osztálytársával, 

szintén bejutott az országos döntőbe. Ebben a versenyben a 3D-s látványtervet alkotta meg.  

Sajnos az OSZTV verseny döntője is elmaradt a COVID-19 járvány miatt.  

Nagyon jó csapatjátékos, szereti a kihívásokat, ahol megmutathatja kreatív gondolkodását és 

rátermettségét.  

A szakmai vizsgán jeles technikusi oklevelet szerzett, ami jó ajánlás a Veszprémi Pannon 

egyetemre, ahol mechatronika szakon folytatja majd a tanulmányait.  

Mindez könnyedén megy majd neki, mert otthonról is sok segítséget kap a műszaki, 

mechatronikai ismeretekhez, és szereti is azt, amit csinál.   

A fentiek alapján úgy gondolom, hogy Gazsó Bálint méltó az Önök által kiírt pályázat 

elnyerésére.  

 Veszprém, 2021. május 27.  

  Tisztelettel:  

  

  

  Várszegi János  

  gépész munkaközösség vezető  



 

  



Gazsó Bálint  

13.E osztályos tanuló részére a 

Vegy(i)érték pályázathoz  

  

Bálint 5 éve az osztálytársam, már az első napon a bemutatkozása alkalmával kitűnt 

példamutatásával, őszinteségével és azóta is jó baráti viszonyt ápolunk.  

Az osztály közösségi életében központi szerepet játszott. Bálint az osztályban a legjobb tanulók 

közé tartozott. Minden évben egyenletesen jól teljesített. Fontosnak tartom megemlíteni a 

szakmai tárgyak iránti érdeklődését. Az órákon bátran kifejtette véleményét, a szakmát érintő 

beszélgetésekben mindig megmutatta széles körű tudását. A felnőttekkel és tanáraival szemben 

mindig őszinte és tisztelettudó.  

A jelenléti és az online oktatás során segítőkészsége megmutatkozott, mind nálam, mind az 

osztálytársaival szemben. Bármikor lehetett a segítségére számítani. Szakmai tudása az 

osztályban kiemelkedő, ezt az is bizonyítja, hogy a versenyeken kiváló teljesítményt nyújtott. 

Ehhez az is hozzájárult, hogy idejét nem sajnálva több napot, délutánt is feláldozott annak 

érdekében, hogy mind a versenyeken, mind a szakmai vizsgákon a tőle telhető legjobbat 

teljesítse.  

Véleményem szerint Bálint az évek során magas szintű tudásra tett szert, mind számítógépes, 

mind gyakorlati téren, amelyet magabiztosan tud alkalmazni. Kívánom Bálintnak céljai 

elérését és a munkájában való sikereket.  

Gazsó Bálint eredményei és mások iránt mutatott megbízható, őszinte személyisége miatt 

ajánlom a pályázat fődíjára.  

  

Kiss Dominik  

13/E  

Litér, 2021.05.28.  

  

 


