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Vony6 Vikt6ria Zolt6ndnak hivnak. A VSZC lpari Szakgimndziumdnak 12. A osztiily6ba jdrok,

,,vegy6sz", azaz laborat6riumi technikus szakra.

Csal6di h6tteremet tekintve nagyon szerencsdsnek 6rzem magam. Sziileimmel6s k6t iics6mmel 6lek
egy0tt. Apukdm vegy6szm6rncik 6s krirnyezetv6delmi menedzser v6gzetts6ggel dolgozik. Akal6ban
hozzd tudok fordulni szakmaivagy kdmiiival kapcsolatos k6rddseimmel, ha 6ppen nem az iskoliiban
vagyok. A term6szettudomdnyok irdnt val6 6rdekl6d6sem tribbek kriz6tt t6le ered, illetve, hogy
kiskorom 6ta vegydszek, biol6gusok 6s fizikusok vesznek k6riil. Anyuk6m - mint a csalSd k6zponti
embere - mindig a segits6gemre van, tdmogat 6s nyugodtan k6rhetek t6le tandcsot bdrmilyen
helyzetr6l is van sz6. A legid6sebb 6cs6m 16 6ves, most kezdte a tanulmiinyait a Vet6si Albert
Gimnilziumban biol6gia szakon. Vele tdbbsztir tudok 6rdekes vitiikat folytatni a biol6gia 6s a k6mia
ter6n. Legkisebb 6cs6m 12 6ves, m6g iiltaliinos iskolSs. Gyakran k6ria segits6gemet a tanuldsban 6s

6n sok ttirelemmel segitek neki.

Tanulm6nyaimat a Hajmiisk6ri Giibor Aron Altalilnos lskoldban kezdtem. Minden 6v v6g6n a kitfin6
vagy kiviil6 tanulmdnyi eredm6nnyel vdgeztem. Nyolcadik osztiily befejez6sekor megkaptam az

iskola eml6k plakettjdt 6s a sporttehetsdgek vdndor kupiij6t. Mikor felvdtelt nyertem az akkor m6g
lpari Szakkdz6piskoliiba tudtam, hogy sokkal t6bb feladat v6r r6m. lzgatottan 6s bdtran 6lltam a
kih(viisok e16. Sikertilt a legjobb tanul6k kriz6 kertilndm.
Tanulmdnyi eredm6nyeim:

9. tan6v vdge:4,L4

10. tan6v vdge:.4,29

L1. tandv v6ge:4,15

12. tan6v f6l,6vl.4,27

Azon leszek, hogy 6v v6g6ig tartsam ezt a szintet 6s sikeres 6retts6gi vizsgiit tegyek. Eretts6gi utdn
sem pihenhetek, mert augusztusban v6r rdm a kdz6pfokri angol nyelwizsga, 5sszel pedig emelt
szinten fogok biol6giiib6l 6retts6gizni. OttiAit 6v v6g6n szeretn6m megszerezni a laborat6riumi
technikusiv6gzetts6get. Tanulmdnyaimat ezutdn vagy a Veszpr6mi Pannon Egyetemen, vagy a P6csi

Tudomiinyegyetemen szeretndrn folytatni biom6rndki vagy vegy6szm6rndki szakon.

Magamat, ha rdviden jellemeznem kell, 6gy kezdendm, hogy igen energikus, vidiim kedves 6s
bar6tsdgos vagyok. Kitfizdtt c6ljaim el6rds6hez mindent megteszek. Segitsdget bdtran k6rek
mdsokt6l. Gyenge k6pess6geimet - mint p6ldtiul a diszgriiftit igyekszem fejlesztenids
szorgalommal kompenziilni. 9. oszt6lyban derillt ki, hogy diszgriifids vagyok 6s kdvetkez6 6v elej6tdl
veszek r6szt az iskola fejleszt6 foglalkozdsain. Ez heti k6t 6rdt jelent. Ezen kfvlil magSntandrhoz is
jiirok, aki angol nyelvtanuldsban segit. Tandraim szerint is sokat fejl6dtem 6s magabiztosabbnak
6rzem magamat.

Seglts6gemre mindig szdmithatnak iskolat6rsaim akiir dolgozatir6sok, kis 6retts6gik vagy biirmilyen
szdmonk6r6s alkalmdval: szlvesen magyardzom nekik a feladatmegolddsokat, sokszor adom kdlcson
ftizeteimet tdrsaimnak, az 6ltalam kidolgozott t6telekb6l tanulnak osztdlytdrsaim.

Ktizdss6gi embernek 6rzem magam- Szeretek kreativ munkdt v6gezni, ahol megmutathatom mire is
vagyok k6pes. Az osztiilydekor6ci6elkdszit6s6be mindig sok energidt fektete( rdszt veszek a

k6szit6s6ben 6s segitek a t6rsaimnak. 10. osztiilyban kiiltind(jat kapott a dekoriici6, 11.-ben sikeres 3.



helyez6st 6rtiink el. D6lutdnonk6nt sokszor bent maradtam a dekordci6 elk6szit6s6ben 6s otthoni
szabad iddmet is rd dldoztam.
Az oszt6lyon beliilikariicsonyi mfisor kitaliildsiiban6s megval6sitiisdban is r6szt vettem 9-10-11-12.

osztdlyban.

Az iskoldban minden 6vben megrendez6sre keriil6 K6miaijiitsz6hdz aktiv r6sztvev6je vagyok. 9. 6s

10. osztdlyban kis6rleteket mutathattam be az 6rdekl6dd dltaldnos iskolSsoknak. 11. 6s 12.

osztdlyban csoport kis6r6nek 6lltam 6s iillomiisr6l iillomiisra mutathattuk be az iskoliit a jov6 iparis

tanul6inak.

L1 6ve sportolok versenyszer(en. Kipr6bdltam az atl6tikiit 6s a rdplabddt, de 5 6ve mdr csak

taekwon-doval foglalkozom.Z014-ben Didkolimpi6n kiizdelemben l. helyez6st 6rtem el. T6bbszor<is

megyei bajnok vagyok mind formagyakorlatban, mind klizdelemben. Hazai 6s nemzetkdzi

versenyeken 6rtem el els6 6s mdsodik helyezdseket. El6rt eredmdnyeim:

Megyei versenyek:

P6tfi.ird6iTaekwon-do Kupa 2014. mdjus 3L. formagyakorlat,

csapat forma,

2014. oktdber25. k0zdelem

formagyakorlat

2016. dprilis 23. ktizdelem

Darazsa Taekwon-do Kupa 2017. november 19. klizdelem

Hazai orszdgos versenyek:

2016.

20L7.

l. hely

l. hely

lll. hely

l.hely

l. hely

ll. hely

lll. hely

l. hely

lll. hely

lll. hely

lll. hely

lll. hely

l. hely

ll.hely

lll. hely

lll. hely

lll. hely

l. hely

lll. hely

DidkokOlimpidja,Medgyesegyhiiza 2A14.

Orszdgos Bajnoksdg, Budapest 2015.

Diiikok OlimpiSja, Monor 2015.

Tigers Cup, Budapest 20L6.

formagyakorlat

kiizdelem

formagyakorlat

ktizdelem

ktizdelem

formagyakorlat

formagyakorlat

kiizdelem

formagyakorlat

formagyakorlat

spec.tri16s

ktizdelem

formagyakorlat

DiSkok Olimpiiija, Monor

Tigers Cup, Budapest

OrszdgosBajnoks6g,B6k6scsaba 2AL7.

Nemzetk6zi versenyek:



V. Eagles Cup, Ull5, 2015. csapatforma ll. hely

V. Spirit Open, Budapest 2A16. formagyakorlat l. hely

Vl. Eagles Cup, Ull6 2OL7. csapat spec. tdr6s lll. hely

formagyakorlat l. hely

csapat klizdelem ll. hely

20L7-ben B6k6scsabdn a Magyar Orszdgos Bajnoksiigon v6gre kiizdelemben ifjfsiigi magyar bajnok
lehettem.

Ebben az 6vben az 6retts6gi miatt nem versenyeztem, de a versenyeken a Mester munkdjiit
segitettem. Jelenleg zcild ov/k6k cs[kos (5 eup] sportol6 vagyok, mdjusban fogok k6k csikra (4 gup]
vizsgdzni.

Altaliinos iskolds koromban kezdtem el zen6vel is foglalkozni. 5 6vig Vdrpalotdn, majd 2 6s f6l 6vig
Veszpr6mben tanultam fafrivds tanszakon. Sajnos az iskola 6s a sport miatt abbahagytam.
A 7 6s fdl 6v alatt k6tszer szereztem arany min6sit6st 6s egyszer k0lon dijat az Ajkai Megyei Furulya
Versenyen. A hatodik6v v6g6n sikeresen letettem az alapfokri m(v6szetivizsgdmat.

Rem6lem, hogy pdly6zatom elnyerte tetsz6siiket 6s m6ltSnak tartanak a Vegyi6rt6k dij odait6l6s6re.

Veszp16m, 2018. riprilis.26.
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