
Vegy(i)érték pályázat 

Karfner Olivér vagyok, Veszprémben születtem 2003.04.29-én. Édesanyám 

Szoldatkina Tatyjana az oroszországi Szaranszkban született, a Szovjetunióban 

szerzett Orosz-Angol szakos diplomát. Édesapám Karfner Balázs Veszprémben 

született. Felszolgáló, szabadidejében pedig minden üzemanyaggal működő 

jármű betegségének doktora. Egy lánytestvérem van, aki szintén iskolánk 

tanulója. Tanulmányaimat és közösségi munkámat folyamatosan figyelemmel 

kísérik és következetesen támogatják, tudatosítva bennem, hogy dolgozzak 

keményen. Szüleim, tanáraimmal közös egyetértésben terelgetnek a helyes 

úton és nyesegetik vadhajtásaimat, ezt igazolják az eddig elért eredményeim. 

Tanulmányi eredményem 9-11 során jeles volt, az idei évben 1-2 tized híján 

jeles. 2 éve Kátai Gyöngyvér angoltanárom motiválására sikeres középszintű 

angol nyelvvizsgát tettem (85%). Tavaly májusban a végzős diákokkal 

párhuzamosan angol-nyelvből előrehozott érettségit tettem jeles eredménnyel. 

Mivel érdeklődési körömbe tartozik a mechatronika, ezért a tanáraim 

bíztatására jelentkeztem az ÁSZÉV versenyre is, ahol országos 11. helyezést 

értem el, valamint felkértek, hogy „Az Ipari Napján” tartsak előadást a 

szakomról az egykori tanároknak, diákoknak. Tanulmányaimat a Pannon 

Egyetem Mérnöki Karán, mechatronika szakon szeretném folytatni, ami 

igencsak megvalósulni látszik, mivel az eddigi írásbeli eredményeim alapján 

jeles valamint jó eredményeim vannak. Terveim szerint a szóbelit vizsgát 

követően jeles eredménnyel távozok az iskolából. 

A tanulás mellett szabadidőmben, aktívan részt veszek az iskola közösségi 

életében. Hobbi szinten elköteleztem magam a reklámkészítés mellett, ami 

mostanra kedvenc időtöltésemmé vált. A középiskola kezdetét megelőző 

nyáron egy operatőr és fotós mellet voltam segítő. Az ő irányítása vezetett be a 

fotózás és videózás rejtelmeibe. Szerencsésnek érzem magam és köszönettel 

tartozom az iskola nevelő testületének, hogy kezdetektől lehetőséget adott és 

támogatott abban, hogy kipróbáljam magam a fotózás és a filmkészítés 

világában. 

2019-ben Szalai Attila meghívására, lehetőségem adódott belekóstolni a 

diákönkormányzat munkájába.  A „NON-stop sulinap” programja magába 



foglalva az „Alma Matert” megragadta figyelmem és úgy ítéltem meg, hogy 

közösségünk életében ez egy fontos esemény, ezért a tantestület és a 

diákönkormányzat támogatását élvezve sok videófelvételt készítettem a nap 

eseményeiről. Így készült el az első iskola életét megörökítő kisfilmem, melyet 

az iskolában tanulók és dolgozók egyaránt örömmel fogadtak. A film sikerén 

felbuzdulva felkértek a májusi ballagás megörökítésére is. Ezt követően 

munkámmal ki érdemeltem „Az iskola videósa” címet, mely titulust a mai napig 

büszkén viselem. Ezután megbízások sora érkezett. 

 „70 es jubileum hét” (2019): Bemutatja az egész hetes programokat  

 „Ballagás” (2019, 2021) 

 „Iparis érzés” (2019): Bemutató, mely átadja az érzést, milyen is 
valójában Iparisnak lenni, valamint az iskola hírnevének körét szélesítő 
videó a 8. osztályos pályaválasztó diákok számára. 

 „Iparis eplényi síelés” (2019, 2020) 

 „Iparis vizitúra” (2019, 2020)  

 „Tegyük magunkévá az iskolát!” (2019): Egy projekt mely 
szülőértekezleten jelent meg. Célja a szülők buzdítsa, hogy ötleteikkel 
segítsék, iskolánk igazán a otthonossá tenni. 

 „Szalagavató” (2020) 

 „Digitális ballagás” (2020): A vírushelyzet miatt kialakult szituációk 
következtében látott napvilágot ez a videó a szülők, diákok és tanárok 
részére. A videó egy teljes értékű ballagásnak felel meg, ezért is figyelt fel 
rá a VEOL hírportál. 

 „Gólya tábor” (2020) 

 „Állj pályára” (2020): Iskolánkat népszerűsítő videó szakmákra lebontva.  

 „Digitális Alma Mater” (2021): Az idei korlátozások tekintetében az 
almamaterre csak digitálisan került sor, melynek összeállítását egy 
kedves barátommal, Kucserka Szabolccsal végeztük. 

 „Március 15. műsor” (2022) 



 „Az Ipari Napja” (2022): Bemutatja, hogy az iskola nemcsak tanulás, 
hanem móka és kacagás is egyben.  

 „Tizenkettő, tizenhárom” (2022): Az iskolánkra szabott dal, Esti Kornél 
együttműködésével. [A videóhoz csak nyersanyagot biztosítottam] 

A videók többsége a honlapon és az Instagram oldalon megtekinthetők 

2019-től a diákönkormányzat segítőtagja lettem, majd a következő tanévben 

elsöprő többséggel teljesjogú taggá váltam. Azóta programigazgatóként veszek 

részt a szervezet munkájában. Munkám része a közösségi média felületek 

(Instagram, Facebook) karbantartása és fejlesztése, valamint a programok 

szervezése és gördülékenységének fenntartása. Az iskolai hangcsatorna 

(Discord) kezelésébe is besegítek, ahol tudok. 

Munkám elismeréseként 9.osztályban megkaptam a „Kiemelkedő 

osztályközösségi munkáért” járó díjat, 10., 11. és 12. osztályban a „Kiemelkedő 

iskolai közösségi munkáért” járó díjat. 

Az iskolában a közösségnek végzett fotózás és videózás ráébresztett arra, hogy 

nem csak hobbi, de komoly munka is lehet. Megtapasztaltam milyen jó érzés 

társaimat, tanáraimat és szüleinket elsőkézből tudósítani a legfrissebb 

eseményekről. Törekedtem mindig arra, hogy az iskolai közösségi média 

oldalakon követhetőek legyenek az iskola mindennapjai bárki számára, 

valamint a nagyobb események hagyjanak egy kellemes érzést, emléket 

mindenkiben. Rájöttem arra is, hogy az igényes és látványos filmek 

elkészítéséhez nagy eltökéltség, türelem és komoly műszaki háttér szükséges. 

Az eddig elkészített munkáimhoz az anyagi fedezetet szüleim és a nyári 

diákmunkával keresett pénzem biztosította. A pályázat megnyerésével 

lehetőségem lesz arra, hogy további fejlesztéseket végezzek, mivel a technika 

rohamos léptekben fejlődik és a tartalmak minőségét növelni szeretném.  

Veszprém, 2022.05.30. 

Karfner Olivér 

12.E osztályos tanuló 



Osztályfőnöki ajánlás 

 

Olivér 2018-óta iskolánk tanulója mechatronika szakon. Tanulmányi során 

mindig a maximumot igyekezett kihozni magából. Feladatait töretlen 

szorgalommal végzi, társaival a kapcsolata baráti, bármilyen helyzet 

megoldásában aktív és segítőkész. Oktatóihoz tisztelettel és elismeréssel 

közeledik, élvezve azt, hogy tanárai fiatal felnőttként kezelik. Az iskola 

hírnevének örökbítését, jóhírének továbbvitelét szívügyének tekinti. Az iskolai 

közösségben komolyan felelősséget vállal, a diákönkormányzatnak első itt 

töltött évében segítője volt, majd 10.-ben hivatalos tagjává vált 

programigazgatóként. Elkötelezettségét bizonyítja az iskolai programok 

megszervezésében és vezénylésében való részvételével. Komoly segítséget 

jelent tanulónk kedvenc időtöltése: a fotózás és reklámvideók készítése. Az ő 

munkájának köszönhető évek óta a ballagás, a szalagavató, az évzáró, évnyitó 

és az iskolai kirándulások megörökítése. Iskolánk népszerűsítését kreatív 

kisfilmek készítésével segíti. Idén az Ipari Napjának színvonalas előadásán is 

részt vett többi diáktársával, valamint az Ágazati Szakmai Érettségi Verseny 

(ÁSZÉV) országos döntőjén 11. helyezettet ért el. Fentiek ismeretében kedvező 

személyes tapasztalataim alapján jó szívvel ajánlom Karfner Olivért a 

Vegy(i)érték pályázatra. 
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