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Önéletrajz 

Személyes adatok:  

Név: Varga Boglárka Gizella 

Cím: Kecskemét-Hetényegyháza Rózsafa u. 27.  6044 

Telefonszám:+36-30/270-22-48 

E-mail cím: bitlerke.birodalom@gmail.com 

                    vargaboglarka@hok.uni-pannon.hu 

Állampolgárság: magyar 

Születési dátum: 1990.04.25. 

 

Tanulmányok: 

 2004. szeptember-2008. június - Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 

Szakközépiskola, Szakiskola 

 2008. szeptember- 2012. január- Pannon Egyetem Georgikon Kar- 

Környezetgazdálkodási agrármérnök Bsc szak, településüzemeltető szakirány 

 2012. szeptember- 2014. június- Hulladékgazdálkodási technológus Felsőfokú 

szakképzés 

 2014. szeptember- Pannon Egyetem Georgikon Kar- Vidékfejlesztési agrármérnök 

msc szak 

 

Kiegészítő információk:  

 Szakmai eredmények:  ITDK I. Helyezés (2013.) 

                                                  Kukorelly-Reischl Tanulmányi alap díja (2014.) 

                  ITDK I. Helyezés (2014.) 
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                  ITDK- Georgikon Tdk díj (2014.)  

 Rendezvények: Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (2007.): meghívott diákzsűritag,     

    díjátadó 

                                      Junior Achievement Konferencia Budapest (2008.) 

                              Messer Hungarogáz Kft. Konferencia Velence (2009.) 

                               Keszthelyi VSZK Alapítványi Bál (2010.): zenei szervező 

 Díjak, elismerések: Vári Andor-díj (2009.) 

                                            Georgikon Talentum Verseny I. helyezett (2011.) 

 

Egyéni készségek és kompetenciák:  

 Anyanyelv: magyar. 

 Egyéb nyelv: angol nyelvből középfokú nyelvvizsga. 

 Társas készségek és kompetenciák: jó beszéd-és kommunikációs készség, pontos 

fogalmazás, pedagógiai érzék, világos írásmód képesség, barátságos attitűd. 

 Művészi készségek és kompetenciák: jó rajzkészség, jó zenei érzék, kiváló írói 

készség. 

 Egyéb készségek és kompetenciák: kreativitás, kulturált megjelenés, szervező készség, 

rendszerlátó képesség, logikus gondolkozásmód, jó koncentrálóképesség, kiváló 

problémamegoldó képesség. 

 

 

 

 

 

 



 

Bemutatkozás 

 

 1990. április 25-én születtem, Kecskeméten. Ott jártam ki alap-és középfokú 

iskoláimat. Gyermekkorom óta szeretek olvasni, írni. Később több rendezvény szervezésében 

részt vettem (városi és középiskolai szinten). Rendszeres résztvevője voltam tanulmányi 

versenyeknek, a szélrózsa szinte minden iránya felé. Állatbarát vagyok, nagyon szeretem a 

zenét, a színházat és a jó beszélgetéseket barátságos légkörben. Hobbim a főzés, az éneklés és 

a humor. Kedvenc mondataim egyike: „hiába üvölt a szél, a szikla nem hajlik”.  

 Azért választottam a Georgikont, mert magával ragadott Keszthely városának 

szépsége, és a Sárgulás hangulata. Így, mikor eljött a felvételi ideje, az első helyen jelöltem 

meg az egyetemet, és a kitűzött cél sikerült. Ez 7 éve történt. Azóta megannyi felejthetetlen 

élményben volt részem. Menjük csak sorban. A Bulek tábor beköltöztet Keszthelyre, a 

Gazdász Maraton felbátorít, az első vizsgaidőszak rettegéssel tölt el, a Diáknapok leírhatatlan. 

Amikor Bulek-tanár lesz valaki, az elő csapatvezetés izgalma sokáig elkíséri, főleg ha meg is 

nyerik a versengést. A fenti rendezvények megszervezésére nagy gondot, időt, energiát és 

pénzt kell fordítani. A Hallgatói Önkormányzat pedig ezen munkálkodik, az utóbbi években 

nem kevés sikerrel. Megannyiszor megfordult a fejemben, hogy csatlakozzak hozzájuk, ám 

csak mostanra döntöttem el véglegesen. Az elmúlt években igyekeztem megismerni a tanári 

kart. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kialakított jó viszonyok mellett 

néhányukkal baráti kapcsolatot is ápolok. Több ízben voltam Bulek-tanár, amikor 

megrendezték a Gazdász Maratont mindig kivettem a részem. Hat Diáknapos csapat életébe 

láttam bele és szerveztem azokat, illetve szellemi produktumaimmal is támogattam őket, így 

kétszer állhattam a dobogó legfelső fokán. 

  Jellemző rám, hogy mindig megtalálom a munkát. Rendszerszemlélettel 

gondolkozom és látom a világot. Határozott, egyben kreatív személyiségem van. A harmadik 

szakomat készülök abszolválni 2 év múlva. Ebből adódóan rálátok egyes tanulmányi hézagok 

okaira, illetve általánosan évente megjelenő tanár-diák problémák forrásaira. Kiváló 

kommunikációs képességekkel rendelkezem, szeretem a kihívásokat és a nagyobb 

problémagócokra megoldásokat találni.     



 A Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszéken írtam TDK dolgozataimat, és fogom 

írni a diplomadolgozatomat. Kitartással és kutatással másodjára is sikerült első helyezést 

elérnem a kari TDK-n így kijutottam a soron következő országos megmérettetésre. Ezeken 

felül tervezem a doktori iskolába való jelentkezést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terveim és elképzeléseim 

 

 Minduntalan hallom, hogy többen kritizálják a HÖK munkáját, véleményem szerint 

sokszor ok nélkül. Bevallom előfordult már ez velem is. Elkezdtem gondolkozni, hogyan is 

lehetett volna jobban csinálni, de nem jutott eszembe semmi, vagy ha igen, az 

kivitelezhetetlennek bizonyult. Többen eleve rosszul állnak hozzá az önkormányzat tagjaihoz 

és munkájukhoz. Szeretném közelebb hozni a diákokat és megmutatni, hogy tulajdonképpen 

ez értük van, illetve érdekeik képviseletéért. 

 Fontosnak tartom a már jól ismert és emlegetett rendezvények megfelelő színvonalon 

tartását, és vérfrissítését. Pozitív élményként éltem meg, hogy oktatóink visszatértek közénk 

és néha nagyobb elánnal vetik bele magukat a versengés örömeibe, mint mi magunk. Ennek 

fenntartására és bővítésére szükség van, ugyanis ebben a rohanó világban érdemes játszani, 

kikapcsolódni, egy kicsit gyermeknek maradni. 

 Saját tapasztalataim közé tartozik, hogy nem egyszerű feladat jó gyakorlati helyet 

találni, esetleg külsős pályázatokban részt venni. A bejövő információhullám duzzasztásával 

és megfelelőbb koordinálásával gördülékenyebbé lehetne tenni a folyamatokat.  

 Nagyobb részt kellene vállalni a beiskolázásban, (személyesen én is fogom csinálni, 

függetlenül az elnökségi poszt alakulásától) és a Georgikon promotálásában. Több támogatást 

lehetne szerezni az egyes tanulmányi tevékenységek illetve eredmények jutalmazására. 

Szeretném feleleveníteni a Georgikon Talentumot a Közművelődési iroda segítségével.  

 Néhány évvel ezelőtt voltam olyan bálon, ahol alig húsz talán harminc ember 

lézengett, a Sárgulás pedig kezdi elveszíteni az igazi varázsát. Ennek a visszafordításán 

folyamatosan dolgozom és szeretnék is minél többet tenni érte. 

 Logikus elgondolásnak tartom, az önkormányzati feladatok szétosztását. Mindenkinek 

legyen egy fő csapásvonala, feladatköre, melyet maradéktalanul ellát, utána jöhetnek a 

mellékvágányok. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezek összefésülése nélkül nem 

megyünk semmire. Tudomásom szerint oszlopos tagok fognak tanulmányaik végére érni, így 

meg kell találni az ő utódaikat, és felismerni az így kialakuló erősségeket, gyengeségeket. 



 A felsoroltakon felül képviselni szükségeltetik egyetemünket városi, megyei és 

országos szinten is, Veszprémben, Kari Tanácson. Amennyiben kiérdemlem a bizalmat, 

követném a jelenlegi elnök helytálló, példás magatartásmintáját és legjobb tudásom szerint 

egy csapat tagjaként, összefogójaként dolgoznék tovább „ a hírnév öregbítésén”. 

 Vivát Keszthely, vivát Georgikon! 


