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Nagy Anett Piroska díjazás előtti jellemzése

Nagy Anett Piroska nyolc évvel ezelőtt érkezett iskolánk akkor induló 
kisgimnáziumi osztályába, melynek osztályfőnöke lettem.
Ismeretségünk viszont sokkal korábban kezdődött, hiszen a múlt évig egy utcában 
laktunk. Anett a szemem előtt nőtt fel, már ismertem képességeit, ezért nagyon 
örültem, hogy az én osztályomba jött.
Egyike volt akkor azoknak a diákoknak, akik minden tantárgyból kimagaslóan jól 
teljesítettek, Anett bizonyítványa az első években kitűnő volt. Néhány év után 
feltűnt 1-2 négyes a jegyei között, most a 12. évfolyamon ismét kitűnő 
bizonyítványt nyújthatok át neki, minden tantárgyból dicsérettel.
Német nyelv iránti érdeklődésének szaktanáraként nagyon örültem és minden 

törekvésében támogattam. Alsóbb évfolyamokon több alkalommal is képviselte korcsoportját a nyolcosztályos, 
illetve megyei versenyeken. Már 10. osztályban megszerezte a német középfokú nyelvvizsga bizonyítványt. 
Céltudatosságát a 10. évfolyam végére előrehozott német és földrajz érettségije is tanúsítja. Ettől kezdve a 
továbbtanulásához fontos magyarra és történelemre koncentrált, és megszületett a középfokú nyelvvizsga 
bizonyítvány angol nyelvből is.
A tanulmányi munka mellett a sportban is jól megállta a helyét. Rendszeresen erősítette csapatát a 
nyolcosztályos gimnáziumok sportversenyein is.
6 évvel ezelőtt alakult meg iskolánkban a musical csoport, melynek Anett alapító tagja volt és azóta is 
meghatározó személyisége az együttesnek.
Töretlen lelkesedéssel vesz részt a próbákon, szabad idejét nem sajnálva lép fel a városi és egyéb rendezvényeken, 
ahol kitűnik énekhangjával, előadói tehetségével.
Anett egyre ismertté vált a tanulók között. Nyitott, közvetlen modora, toleráns figyelmessége, önálló 
véleményalkotása népszerűvé tette társai között, s megérdemelten választották meg három évvel ezelőtt a 
diákönkormányzat vezetőjének.



Ő tényleg vezette diáktársait, nem csak névlegesen töltötte be ezt a posztot. Feladatát komolyan vette, szívvel-
lélekkel szervezte az iskolai programokat, képviselte a tanulókat- igazi vezető egyéniség, akit mindenki ismert, 
akihez oda lehetett menni bármely problémával, s ő megpróbált segítséget nyújtani.
Színes egyéniség kívül-belül, érdeklődése is sokoldalú. Rendszeresen jelentkezett különféle iskolai kirándulásokra, 
lelkes színházlátogató volt, indult szavalóversenyeken, aktívan részt vett az iskolai tömegsportrendezvényeken, 
tanár- diák mérkőzéseken.
Közelebbről megismerve őt, senki sem maradt közömbös iránta. A legutóbbi kulturális napon részesei lehettünk, 
milyen érzelmeket váltott ki előadása mind a diákokból, mind a tanárokból: állva tapsolták meg mélyen átélt 
búcsúzó dalát. Mert ő is elkötelezettnek érezte magát az alma mater iránt, ahol az évek alatt a kislányból nővé 
fejlődött, személyisége kialakult, ahol sok-sok emberi kapcsolatra tett szert.
A már említett búcsúdal refrénjében elhangzott kérdésedre most én válaszolok a magam és az iskola nevében: igen 
Anett, büszkék vagyunk rád, s méltó vagy az alapítvány támogatására.
Engedd meg, hogy először én gratuláljak ehhez a nagy megtiszteltetéshez.
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2011-ben ballagtam el a Kossuth Lajos Gimnázium Nyolcosztályos Tagozatáról. Mind az általános iskolás, mind 
pedig a gimnáziumban eltöltött időkre szívesen és nosztalgikus hangulatban gondolok vissza. Hálás vagyok (és 
lehetek is) mind az általános iskolai(mára már Szent Imre Katolikus Általános Iskola), mind a gimnáziumi 
Tanítóimnak, Tanáraimnak, ugyanis olyan alapot kaptam Tőlük, amelyet az Élet szinte minden területén tudtam 
kamatoztatni. Ezért is történhet meg oly gyakran, hogy az egykori általános iskolám és a Kossuth Lajos 
Gimnázium jó hírét igyekszem kelteni bármerre is járok és bárki kérdez is róluk. 
A gimnazista lét óta eltelt négy év alatt úgy gondolom, hogy sokat és szinte minden területén változott az életem.
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogász Szakán hallgatok, figyelek és tanulok immáron 
lassan az ötödik éve. Szinte hihetetlen, hogy már Végzős vagyok. Az Idő múlását leginkább az mutatja számomra, 
hogy a Testvérem, aki az én Ballagásom idején, még csak általános iskolás kisfiú volt, mára szintén elballagott és a 
napokban kezdi meg a tanulmányait Debrecenben.
Az egyetemista éveim fő feladatának természetesen a Jogi Diplomám megszerzését tekintem, azonban emellett 
számos olyan célkitűzés is szerepel a teendők között, melyeket legalább olyan fontosnak tartok, sőt…
A jogász szaktól azt kaptam, amire lényegében számítottam, bár a Vizsgaidőszakok egyes kritikus pillanataiban 
néha-néha megkérdőjelezem elmém ép állapotát nemcsak jelen időben, hanem a www.felvi.hu-n történő 
regisztrációm időpontjára visszamenőlegesen is. 
A kedvenc tárgyaim közé tartozik a polgári jog, a társasági jog, a családjog és az alkotmányjog. Ha NAGY leszek, 
Ügyvéd szeretnék lenni és főként az előbbi tárgykörökbe tartozó feladatokkal szeretnék foglalkozni! Ennek 
megvalósulása érdekében jelenleg is egy Ügyvédi Irodában segédkezek. 
Ha van némi szabadidőm, akkor olvasgatok, kerékpározok, szeretek sütni, kreatívan tevékenykedni és nagyon 
szívesen kirándulok. Nagy vágyam egy olyan hajóút, amely egy vagy két hét alatt, a tengeren vagy az óceánon 
utazva, számtalan varázslatos helyre elkalauzol.
A Puskás-díj egy részét is utazásra, a fennmaradó összeget pedig az egyetemista évek elkezdésébe invesztáltam.
Nagyon nagy megtiszteltetést jelentett (és jelent ma is) számomra, hogy 2011-ben én vehettem át a Díjat. Amikor 
ott álltam a ballagó diákok sorában, a ballagási ceremónia végéhez közeledve és a Díj Nyerteseként elhangzott a 
nevem, nagyon nagy Örömet éreztem. Hálás voltam az összes olyan Tanárnőmnek és Tanáromnak, akik 



munkájukkal és tanácsaikkal hozzájárultak a gimnazista évek alatt ahhoz, hogy a nevem egyáltalán felmerüljön a 
Díjjal kapcsolatosan.
Ezúton is Szeretnék Köszönetet mondani, minden egyes olyan lehetőségért, amelyhez valamilyen úton-módon 
hozzásegítettek!
(Külön kiemelném, mint ilyet: a Nyolcosztályos Sportversenyeket, a Tanulmányi Versenyeket, a Nyelvvizsgákra-, 
az Iskolai Szereplésekre és a Musical Fellépésekre történő Felkészítéseket!) 


