
Vegy(i)érték Pályázat 

 

 Csepi Tibor vagyok 11. E osztályos tanuló. Anyagi helyzetünk kissé szerény, de 

sohasem éreztem hátrányos helyzetben magam miatta. Veszprémben lakom szüleimmel és 2 

testvéremmel egy 52 négyzetméteres 1,5 szobás lakásban. Idősebb fiútestvérem első éves 

hallgató Keszthelyen a Pannon Egyetem Georgikon Karán. Gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöknek tanul. Fiatalabbik lánytestvérem még alsós a veszprémi Padányi Katolikus 

Iskolában. Édesanyám a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórházban dolgozik, ahol 

adminisztrátori feladatokat lát el. Korábban kétszer műtötték gerinc sérve miatt. Édesapám a 

Valeo Auto-Electric Hungary Kft.-ben dolgozik. 

Magamról alkotott kép: 

 Már óvodás koromban elkezdtek érdekelni a műszaki dolgok és azon belül is az 

elektronika. Örömmel néztem a villanyszerelő keresztapám munkásságát, és eldöntöttem, 

hogy villamos mérnök szeretnék lenni. Könnyen be tudok illeszkedni egy új társaságba. 

Szerintem ezt annak is köszönhetem, hogy 3 általános iskolába is jártam. Az első két iskolai 

évemet a Nagy László Általános Iskolában teljesítettem. Ez az iskola azonban megszűnt, ezért 

3-5. osztályig a Cholnoky Jenő Általános Iskolában, majd 6-8.-ig a Padányi Katolikus Iskolában 

tanultam. Most pedig örülök, hogy tagja lehetek az 1. Mechatronikus osztálynak az Ipariban.  

Tanulmányaim: 

 Általános iskoláimban kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkeztem és számos 

matematika és magyar versenyen vettem részt jó eredményekkel. Az Ipariban is szívesen 

veszek részt versenyeken. Szeretek szakmai tanáraimtól és felsőbb éves diáktársaimtól 

tanulni. Közülük is külön kiemelném Orgoványi Csabát, volt Iparis diákot, aki számtalan 

dologban segített nekem tanulmányaim során. A 9. osztályt sajnos 4-es átlag alatt sikerült 

zárnom (3,8), ami egy meglepetés volt számomra. Ráébresztett arra, hogy a középiskola más, 

mint az általános iskola. Itt nem lesz elég annyit tanulni, mint régebben, hanem többet kell. A 

10. osztályt már szerencsére jobb (4,0) eredménnyel zártam és törekszem arra, hogy egyre 

jobb és jobb eredményeket érjek el a jövőben. 

Tanulmányi versenyek és egyéb tevékenységek: 

- Az Audi Hungaria Motor Kft. által megrendezett országos Audi Kreaktivity 2014 versenyen 

elért 1. helyezés  

- A Miskolci Egyetem által megrendezett országos Anyagtudományi Versenyen 2014-ben 

elért 1. helyezés 

-A Miskolci Egyetem által megrendezett országos Anyagtudományi Versenyen 2015-ben 

elért 1. helyezés 

- Országos Audi Kreaktivity 2015 versenyen elért 3. helyezés 

- Az Energetikai Szakkollégium által 2015-ben meghirdetett országos Energetikai Versenyen 

elért 5. helyezés 



- 2014-es Iparis történelmi versenyen elért 3. helyezés 

- 2015-ös Iparis történelmi versenyen elért 2. helyezés 

- 2016-os Iparis történelmi versenyen elért 2. helyezés 

- 2013-2014 Alsóörs SE megyei 1. osztályú labdarúgó csapat tagja 

- 2014-2015 Fűzfői AK megyei 1. osztályú labdarúgó csapat tagja 

- 2016-   Nemesvámosi LSE megyei 2. osztályú labdarúgó csapat tagja 

- 2016-os Mérnökök Éjszakája eseményen az Ipari képviselete 

 

 

Veszprém, 2016.04.29. 

 

 



Ajánlás Csepi Tibor 11.E osztályos tanuló részére a Vegy(i)érték pályázathoz 

 

Tibort 2014-ben, 9.-esként ismertem meg, mikor osztályközösségükben előadást 

tartottam a 2013-as Audi Kreaktivity versenyről. Már az előadás alatt feltűnt lelkesedése 

és érdeklődése a műszaki tudományok iránt. Később osztálytársaival csapatot alakított, és 

közösen kerestek fel, hogy szívesen indulnának velem egy csapatban versenyeken. Azóta 

több, mint 5 tanulmányi és szakmai versenyen vettünk részt, és kiemelkedő eredményt 

értünk el, köztük 3 országos első helyezést. A versenyekre való felkészülésben aktívan és 

teljes odaadással részt vett. Számomra öröm volt vele egy csapatban dolgozni, 

lelkesedésével a többieket is motiválta, ami nem könnyű feladat. Mindez könnyedén megy 

neki, mert már otthon van a mechatronikai technikus szakmában, ami a kiemelkedő 

érdeklődésének, tanulékonyságának és szakmai érzékének köszönhető. 

A tanulmányi versenyeken kívül Tibor szívesen vállal minden feladatot, ami az 

iskolához vagy az osztályközösséghez tartozik. Ezt bizonyítja, hogy részt vett többek között 

a Szakmák éjszakája pályaválasztási rendezvényen, ahol az Iparit, azon belül a gépész 

tagozatot képviselte és népszerűsítette a felvételi előtt álló általános iskolás tanulók 

között. 

Példamutató magatartása, és releváns szakmai, tanulmányi eredményei alapján 

Tibor példakép lehet minden iparis tanuló számára.  

Tavaly én is indultam a Vegy(i)érték pályázaton, de tanáraimtól és barátaimtól kapott 

ajánlások és sikereim ellenére nem értem el helyezést. Remélem, az idei pályázaton tényleg 

az elért eredmények számítanak, és ez alapján kerül kiválasztásra a méltó győztes.  

Kevesen érnek el ennyi szép eredményt 11.-es korukra, mint Tibor. Nyugodt 

lelkiismerettel és tiszta szívvel ajánlom az Önök által kiírt pályázat elnyerésére. 

 

Veszprém, 2016.04.29. 


