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Ajánlás Ranolder-díjra 

 

 

Tisztelettel és szeretettel ajánljuk Ranolder-díjra iskolánk tantestülete és 

diáksága nevében Balla Imréné (sz. Vargyai Erzsébet, sz. ***, Szentkirályszabadja, 

an. ***) biológia-kémia szakos kolléganőnket. 

Balla Imréné 1968-ban érettségizett a Lovassy László Gimnáziumban, majd 

1973-ban biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát kapott a szegedi 

József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. 

 

I. Munkahelyei, pedagógiai munkájának állomásai: 

1973.08.16-tól 1974.07.31-ig kollégiumi nevelőtanárként dolgozott a Vámos 

Ilona Középiskola Leánykollégiumában Pápán. 

1974.08.01-től 1980.08.20-ig tanár a pápai Mezőgazdasági Szakközépiskola 

és Szakmunkásképző Intézetben. 

1980.08.21-től 1984.08.15-ig kollégiumi nevelő a veszprémi Szabó Gáspár 

Leánykollégiumban. 

1984.08.16-tól 1989.08.15-ig tanár a Kállai Éva Gimnáziumban, Veszprém-

ben. 

1989.08.16-tól 1999.08.26-ig tanár a Vetési Albert Gimnáziumban, 

Veszprém-ben. 

1999.08.27-től került a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolába gimnáziumi 

tanár, s 2007.07.07-től nyugdíjasként tanít még itt. 

 

II. Az ajánlás indoklása 

Balla Imréné, iskolánk biológia–kémia szakos középiskolai tanára csendes, 

lelkiismeretes, pontos, következetes pedagógus. A természettudományi 

munkaközösség vezetőjeként határozottan, kimagasló szakmai tudással koordinálja, 

irányítja munkatársait, iskolánk diákjait. Rendszeresen készíti fel tanítványait 

különböző szaktárgyi versenyekre, melyeken ők sikerrel vesznek részt. /Pl. A 

Katolikus Pedagógiai Szakképző és Továbbképző Intézet biológia versenye 2007 

évben: - Gömbi Éva országos különdíj; - Bódis Gábor országos II. hely. / 
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Szigorú és rendszeres felkészítő munkájának eredményeként biológiai 

fakultációs csoportjaiból szinte mindenki sikeresen szerepel (korábban a központi 

felvételin) az új rendszer szerint pedig az emelt szintű érettségin. 

1995 óta mentortanárként a Pannon Egyetemről biológiából és kémiából is 

fogad gyakorlótanításra hozzá érkező hallgatókat. Munkájáról elismerően 

nyilatkoztak egyetemi oktatók is. 

Osztályfőnökként aggódó türelemmel nevelte ill. neveli diákjait. Tevékeny 

szeretettel törődött, törődik problémás tanulókkal iskolán kívül is. 

Szerény, humánus egyéniségéért, viselkedéséért, szaktudásáért és érthető, jó 

magyarázataiért nagy tisztelet övezi az egészségügyi képzésben résztvevő felnőtt 

hallgatóink körében is. 

Módszertani felkészültségét, nagy gyakorlatát és türelmét bizonyítja, hogy 

nem csak válogatott képességű diákokkal képes megszerettetni szaktárgyait és 

velük kiváló eredményeket elérni, hanem motiválni tudja a kevésbé érdeklődő, néha 

gyengébb képességű tanulókat is. 

Bölcsességével, jó humorával, egész életében alázattal, becsületesen végzett 

munkájával, gyermekek iránti nevelő, reális, de mély szeretetével méltán iskolánk 

egyik legjobban tisztelt pedagógus egyénisége, akit Ranolder-díjra ajánlunk. 

 

  

 

 

 

 

 Kámánné Szőke Katalin 
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Veszprém, 2008. március 31. 

 
 


