
Kuczi Nikolett vegy(i)értékpályázat 
 

Kuczi Nikolettnek hívnak, az Ipari Technikum környezetvédelmi szakán 
folytatattam tanulmányaimat, idén a 13. évfolyamot fejeztem be. Szüleim 
óvodás koromban különváltak, így 10.-es koromig édesanyámmal éltem, ezt 
követően családi ellentétek miatt az édesapámnak kellett szárnyai alá vennie. 
Ekkor Mezőszentgyörgyre költöztem, ami meglehetősen messze van 
Veszprémtől és a bejárást nem lehetett megoldani, így a Veszprémi Középiskolai 
Kollégiumtól kaptam lehetőséget, hogy kollégistaként az Ipariban folytathassam 
tanulmányaimat. 

Mielőtt az Ipariba jöttem volna, a várpalotai Várkerti Általános Iskola tanulója 
voltam, hetedikes koromban a Bakony-Balaton Geopark által rendezett 
természetvédelmi versenyen 6. helyezést értem el, így szinte kézenfekvő volt, 
hogy a biológia lesz a szakirányom. Ezért amikor középiskolaválasztásra került a 
sor, a környezetvédelmi szakirány felé húzott a szívem. Az átlagom mindig 4,00 
vagy a felett volt és nagyon sokat dolgoztam azért, hogy a jegyeim alapján 
felvegyenek, így a hozott értékeléseim bőven 4,5 fölötti átlagot értek el 
nyolcadik osztály végére. Az osztályzatok mellett a felvételire is gőzerővel, 
készültem, nagyon sok különórát vállaltam. A sok munka meghozta a 
gyümölcsét, sikeres felvételt nyertem. 

Amikor 2017-ben először léptem be az épületbe, az első gondolatom az volt, 
hogy én ennyi lépcsőt nem tudom, hogyan fogok nap mint nap megmászni.  A 
kedves élmények mellett az Iparkodjunk rendezvényen rögtön szereztem pár 
„karcolást”, emellett pedig megismerhettem az osztályomat, aminek tagjai 
elsőre kissé szedett-vedettnek tűntek, de évek múltán már kicsit sem gondolom 
ilyennek, az Ipari légköre látványos fejlődést ért el a tanulótársaim körében, 
köztük nálam is. A kilencedikes eredményeimen (főleg a magatartásomon) 
látszik mindaz, hogy még gyermekien álltam a középiskolához is. A labor 
megismerése, az új környezetben való tanulás érzékelhetően hatást gyakorolt a 
tanulmányi eredményeimre, az év végi tanulmányi átlagom így is 4 fölöttire 
sikeredett. A tizedikes év nem indult számomra valami fényesen, amikor az 
anyukám úgy döntött, hogy jobb lesz, ha nélküle haladok a felnőtté válás útján, 
a sok költözés, a kollégiumi élet megszokása nem volt egyszerű számomra. 
Tanulmányi eredményeim is ezt tükrözik, mind a magatartásomon, mind a 
szorgalmamon érződött ennek a helyzetnek a hatása. Nagyon sokat köszönhetek 
tanáraimnak, akik mindenben támogattak és próbáltak vigasztalni, támogatni, 
ha szükségem volt rá, olykor esetleg bíztatni. Mindig volt hozzám türelmük, és 
bármivel fordulhattam hozzájuk, nem is tudom, hogy hogyan sikerült volna 
támogatásuk nélkül a tanévem, a tanulmányi átlagom ekkor jó rendű lett. 



Tizenegyedik évfolyamon megjelentek az emelt szintű tárgyak, számomra az 
emelt biológia. Sokat gondolkoztam azon, hogy mivel bővíthetném a szakmai 
tudásomat a legmegfelelőbben, míg végül erre esett a választásom, mert úgy 
éreztem ez áll a legközelebb a környezetvédelemhez és az érdeklődésemnek a 
természettudományok iránt is ez felelt meg a legjobban. Ez az évem tehát arról 
szólt, hogy megmutassam a szüleimnek (legfőképpen anyukámnak), hogy 
minden nehézség ellenére is jeles tanulmányi átlagom lehet. A célt sikerült 
elérni, az emelt tárgyam megválasztása mellett is sikeresen tudtam jeles rendű 
eredményt produkálni. Az utolsó évben, az online oktatás ellenére is próbáltam 
mindent megtenni, hogy az érettségire a lehető legjobb tudásomat tudjam 
magammal vinni, ebben az évben is cél volt a jeles tanulmányi eredmény, és az 
eddigi legjobb, 4,84-es tanulmányi átlagomat értem el. 

Az érettségin elért eredményeimből látszik, hogy a szakmához szükséges 
tárgyakból értem el a legjobb osztályzatokat, ilyen például a matematika, ami 
jelesre sikerült, az emelt biológia, amit négyesre tudtam megírni és a szakmai, 
ami ugyan csak jóra sikeredett, de az ÁSZÉV utáni tapasztalatokkal, könnyebben 
vettem az akadályt. A magyar érettségim jeles, idegen nyelvből (angolból) jeles, 
illetve a történelem érettségim sajnos csak közepes rendű lett. Talán a 
történelem volt az egyetlen olyan tantárgy, ahol a szóbelit vártam és arra is 
készültem a legtöbbet, de mivel eltörölték, az írásbeli eredménye önmagában 
nem sikerült olyan fényesen. 

Ebben az utolsó évben próbáltam arra törekedni, hogy az összes fontos 
szakmai tárgyat ne csak megtanuljam, hanem hasznosítsam is, illetve a kitűnő 
bizonyítvány lebegett a szemem előtt, de ez sajnos az idei évben is csak jelesre 
sikeredett, viszont minden szakmai tárgyból jeles osztályzatot értem el, így a 
tanulmányi átlagom 4,71 lett. 

A 2018-2019-es tanévben részt vettem számos, az iskola által támogatott 
tevékenységben, például már az év elején csatlakoztam a délutáni angolórákhoz, 
ahol külsős tanárok közreműködésével volt lehetőségünk fejleszteni 
idegennyelvtudásunkat, az év végi megmérettetésen pedig sikeres vizsgát 
tettem. A tanévben részt vettem a Kitaibel Pál országos biológia versenyének 
iskolai fordulóján. 2019. májusában előadást tartottunk, a városi önkormányzat 
meghívására, néhány osztálytársammal a fenntartható fejlődés témakörében. 
Prezentációnkba foglaltuk a nagyvárosok elsőszámú problémáját, a 
mindennapos közlekedés okozta környezetkárosító tényezőket, és egy teszt 
formájában felmértük, hogy az iskolánkba érkező tanulótársaink hogyan 
küzdenek meg ezzel a teherrel, milyen közlekedési eszközzel jutnak be az 
intézménybe. Megállapítottuk, hogy iskolánk tanulóinak zöme olyan közlekedési 
formát választ, amivel könnyít a nagyvárosokra jellemző strukturális 
problémákon, azaz gyalog, kerékpárral, rollerrel járnak legszívesebben a 



veszprémi lakosok, a bejárósok pedig előszeretettel választják a 
tömegközlekedési eszközöket a kényelemmel szemben, így büszkén 
képviselhettem ezen a fontos Zöld Diákparlamenti gyűlésen a környezettudatos 
Iparit. 

2020 novemberében elindultam az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgák (röviden 
a már említett ÁSZÉV) versenyén, ahol az első forduló 21 rangsoroltjából, 
országos 20.-ként kerültem a második fordulóba, és onnan pedig az országos 11. 
helyre tudtam feltornázni magam. 

Az idei 2021-2022-es tanévben pedig elindultam az Országos Szakmai Ágazati 
Tanulmányi Versenyen, ahol országos szinten 3. helyezést értem el, és már ott 
március végén kézhez kaptam a környezetvédelmi technikusi minősítésemet, így 
a májusi vizsgákon, már csak szemlélőként és szurkolóként kellett részt vennem. 

Az idei tanév nem csak kemény munkával, hanem egy kis kikapcsolódással 
zárult a számomra, hiszen a verseny után egy kéthetes külföldi szakmai 
gyakorlaton vehettem részt az Erasmus támogatásával, ahol nem csak angolul 
kellett nyilatkozni, hanem a szakmában fontos tevékenységekkel, műveletekkel 
is tisztában kellett lenni. Úgy érzem, hogy mint szakmailag, mint nyelvtudás 
tekintetében helyt tudtam állni, jól tudtam teljesíteni.  

Az osztályközösségben kilencedik óta munkálkodom, legyen szó karácsonyi 
műsorszervezésről, vagy osztálykirándulásról, én mindig elő tudtam állni jó 
ötletekkel, tervekkel. Az első Iparis évemtől kezdve minden évben részt vettem 
a Szakmák éjszakája rendezvényeken, ahol bevetettem minden szakmai 
tudásom, mikroszkóp-használatra, különböző vízi élőlények felismerésére 
tanítgattam a kisebbeket, bemutatva ezzel szakmánk érdekességeit, abban a 
reményben, hogy ők is ezt az irányt választják. Tevékenyen részt vettem 
osztályunk sulirádiós műsorában. A 2020-2021-es tanév vége felé részt vettem a 
városi szavalóversenyen, ahol digitális formában adtam be a versmondásomról 
készült felvételt.  

Nem kizárólag, de az online oktatásban töltött idő is összekovácsolta az 
osztályközösséget, és próbáltunk minél jobban helytállni. Egymást segítve, akár 
személyesen is tartottunk közös felkészítést egyik-másik tantárgyból, kinek 
melyik ment jobban, melynek során mindig számíthattak rám társaim. Jómagam 
legtöbbször matematikából és a szakmai tárgyakból zárkóztattam fel 
tanulótársaimat. Mindent megtettem, hogy senki ne maradjon le 
tanulmányaival, mely meg is hozta gyümölcsét, az osztályból mindenki sikeres 
érettségi vizsgát tett valamennyi tárgyból. Ez a segítségnyújtás az ötödéveben 
sem állt meg, idén már szerencsére az iskolapadban ülve tudtuk átbeszélni a 
kérdéses témaköröket a nagy megmérettetésre, sőt még a kéthetes külföldi 
gyakorlaton is gyakoroltunk, hogy mindenki könnyen vegye az akadályt és így a 
technikusi vizsgán is jórészt sikeresek voltak. 



Összességében a pályaművem benyújtását is az Ipariban eddig eltöltött öt 
tanulmányi évembe keményen belefektetett munka, a szorgalom, a minden 
határon túli kitartás és a motiváltság vezérelte. Tanulmányi eredményemben is 
fokozatos javulást tudtam mutatni, hozzá tudtam járulni az iskola nevének 
öregbítéséhez. 

A technikusi megszerzése után, szeretnék olyan egyetemet választani, ahol 
nem csak a megtanult szakmámat, hanem az eddigi tapasztalataimat is fel tudom 
használni, semmiképpen sem szeretném elhanyagolni ezt a szakirányt, ezzel 
párhuzamos tevékenységi körben szeretnék majd elhelyezkedni. Éppen ezért 
tűztem ki magam elé a környezetmérnöki pályát, mert úgy érzem, hogy ott 
tudnék a leginkább érvényesülni. 
  



Tanári ajánlások 
Vegy(i)érték pályázat 
 

Szaktanári ajánlás 

 

Tanuló neve:  Kuczi Nikolett 

Osztálya:  13. B 

Szakmacsoport: Környezetvédelem 

 

Szaktanári jellemzés: 

 

Niki már 9 évfolyamos kora óta érdeklődött a környezetvédelmi képzés iránt és a 

kezdetektől fogva mindig szívesen kapcsolódott be, a tanórán kívüli szakmai programokba is. 

Kedvességével, lelkesedésével és szakmai tudásával, igyekezett megnyerni és motiválni a 

beiskolázás előtt álló diákokat, akik megjelentek a pályaválasztási rendezvényeinken, mint 

például a Szakmák éjszakáján, Környezetvédelmi akadályversenyen. 

Nemcsak az iskola életében fontos rendezvényekben vett részt, hanem az évek során 

kemény munkával, önfegyelemmel és kitartással megszerzett szakmai tudását is igyekezett 

önzetlenül megosztani osztálytársival. Szakmai szempontból egy nagyon központi személy volt 

az osztályában is, hiszen órákra mindig kifogástalanul felkészült, a munkájának 

dokumentálására szolgáló jegyzőkönyveit precízen készítette el és adta le határidőre. Az óra 

menetét, aktív részvételével támogatta (akár az online oktatásban is). A gyakorlati munkáiban 

talpraesett, körültekintő, alapos, megbízható, pontos, határozott, vagyis olyan ember, akit 

bármikor alkalmazna egy cég. 

Az iskolánkban megszerzett tudásával 2021-ben az Ágazati Szakmai Érettségi 

Versenyen döntőjébe jutott, ami sajnos a járványügyi helyzet miatt módosulva került 

megrendezésre. Azonban nagyon keményen küzdött és gyakorolt, kezdetben jelenléti 

oktatásban, majd online módon, ahol nagyfokú önállóság jellemezte. Végül a 11. helyen 

végzett. 

Munkájának gyümölcse 2022-ben érett be igazán, amikor is elhatározta, hogy elindul 

az Országos Szakmai Tanulmányi versenyen, ahol 3. helyezést ért el. Ez nem sikerülhetett 

volna a sok plusz feladatsor gyakorlása, a rengeteg időráfordítás és persze a hatalmas 

akaratereje, szorgalma és kitartása nélkül.  

Büszke vagyok rá, hogy Nikolett a körülötte zajló nem túl idillikus környezet ellenére 

is kitartott célja mellett és képes volt keményen dolgozni az elmúlt öt év alatt. Úgy gondolom, 



hogy példaértékű szakmai munkájával és a versenyeken elért kiemelkedő eredményivel 

hozzájárult az iskola hírnevének öregbítéséhez. 

Veszprém, 2022. május 27. 

   Bodó Alexandra  

   (szakmai tanár) 

  



Vegy(i)érték pályázat 

Osztályfőnöki ajánlás  

 

Kuczi Nikolett 13. B osztályos tanulónak 2017 óta vagyok az osztályfőnöke, és 

én voltam négy éven keresztül a történelemtanára is. Nikolett jó képességű, 

szorgalmas, a választott szak iránt elkötelezett diák. Az osztályközösség oszlopos 

tagja, mindenben lehetett rá számítani az elmúlt öt év során. Figyelemre méltó az 

az igyekezet, amelyet az utóbbi három évben tanúsított, amely a digitális oktatás 

idején sem csökkent, és amelynek köszönhetően jeles tanulmányi eredménnyel 

végezte az utolsó három évet. Az idei tanévben környezetvédelem OSZTV-n 3. 

helyezést ért el. Mindezek alapján szeretném őt ajánlani és ajánlásommal 

támogatni. 

 

Csikós Balázs 

osztályfőnök  

 

  



Vegy(i)érték pályázat 

Szaktanári ajánlás 

 

Tanuló neve: Kuczi Nikolett 

Osztálya: 13. B  

Ágazat: környezetvédelemi technikus 

 

Nikit 3 évig tanítottam, és bár a vírushelyzet közbeszólt, több szakmai órán is találkoztunk. 

Elméleti és gyakorlati tantárgyakat is oktattam neki, és már az első találkozásunkkor kiderült 

számomra, hogy érdekli a választott szakmája. Az elméleti órákon érdeklődő volt, sokszor tett 

fel a témával kapcsolatos kérdéseket. Online oktatás alatt is odafigyeléssel végezte a munkáját. 

Az iskolai gyakorlatok során mindig precízen dolgozott, a rábízott feladatokat megbízhatóan 

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

A határidőket mindig betartotta. 

Minden alkalommal jól felkészülten érkezett az órákra.  

Szívesen vállalt plusz feladatokat is az iskolai teendők mellé. Részt vett az ágazati szakmai 

versenyen, illetve annak úgymond a folytatásaként, az Országos Szakmai Tanulmányi 

Versenyen is, ahol harmadik helyezést ért el. 

Szorgalma és kitartása mellett, tanárként mindig számíthattam a segítségére. 

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

 

        Vargáné Wolf Andrea 

Veszprém, 2022. 05. 28.  

 


