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Németh Anna  

Anna 8 éve iskolánk tanulója. Végig kitűnő tanulmányi teljesítményt nyújtott iskolai 
tanulmányai során. A tanuláshoz való viszonyát a maximalizmus, a szorgalom és a tudásvágy 
jellemzi. Élvezi a kutatómunkát, magas elvárásai vannak önmagával szemben. Tanulmányi évei 
során számos iskolai, kerületi és országos szintű versenyen vett részt. Elsősorban a humán 
terület érdekli, ezt bizonyítja a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen szerzett kerületi 2. 
helyezése, az iskolai angol versenyeken való kiváló szereplése, és a Szépkiejtési versenyeken 
való eredményei is. De a Bolyai Matematika Csapatversenyen a csapatával körzeti 6. helyezése, 
valamint a XXII. Országos Technikai és Életvitel online tanulmányi versenyen való 3. 
helyezése annak bizonyítéka, hogy más tanulmányi területeken is kiválóan megállta a helyét. 
Kedvenc tantárgyai a magyar nyelvtan és az angol nyelv, mivel komolyan érdeklődik a nyelvek, 
a nyelvtanulás iránt. Ennek ékes bizonyítéka, hogy 2021 szeptemberében angol nyelvből 
komplex C típusú középfokú nyelvvizsgát tett 80 %  fölötti eredménnyel. Emellett érdeklődik 
a biológia, történelem tantárgy iránt is.  

Anna közösségben betöltött szerepvállalása is kiemelkedő. Alsó és felső tagozaton is 
évekig az osztály IDÖK képviselője volt. Ezt a feladatát is magas színvonalon, lelkiismeretesen 
végezte. Az IDÖK iskolai vezető posztjára is jelölték, ám ő számos egyéb feladata miatt ezt a 
tisztséget már nem tudta elvállalni a továbbtanulás évében. A közösségért mindig tenni akaró, 
az osztály érdekeit szem előtt tartó tanulóként a társai is elismerik és nagyra tartják véleményét. 
Szabadidejét is nagyon igényesen és sokoldalúan tölti el. Anna „falja” a könyveket. Több 
tucatnyi könyvet olvas el évente, minden műfajban otthonos. Gyakran olvas tudományos 
témájú könyveket, de az angol nyelvű irodalom sem áll távol tőle. Szereti a zenét, és sportol is. 
7 évig járt akrobatikus rock and roll táncedzésekre, a csapatával aktívan versenyzett. Gyakran 
fut és kirándul édesanyjával, akit példaképének tekint, és akiről nagyon szépen írt a középiskola 
felé beadott motivációs levelében. Ahogy megjegyezte: „nagyra tartom őt és felnézek rá, ő a 
végső menedékem, igazi angyal.” 

Anna értékrendje a mai világban ritkaságnak számít. Ahogy önmagát jellemzi: fő 
értéknek tartja a tisztességet, őszinteséget, a jó modort és a mások tiszteletét.  Fontos számára 
az egyenlőség, az azonos bánásmód függetlenül a kortól, nemtől, bőrszíntől. A harmadik fontos 
értékrendi csoportja az önmagunkkal való szembe nézés, az önbecsülés és önismeret. Ahogy 
önmagáról mottóként megfogalmazta: „Megismerni saját magadat, tudni a határaidat és bízni a 
döntéseidben.”  
Három szóval jellemzi leginkább önmagát: introspektív, céltudatos és nyitott. 

Anna kiváló felvételi eredményének köszönhetően a Kőrösi Csoma Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Gimnázium angol tagozatán fog továbbtanulni. Távolabbi tervei között szerepel, hogy 
külföldi egyetemen jogi vagy társadalomtudományi területen szeretné tudását bővíteni. 

Osztályfőnökeként látva eddigi kiváló teljesítményét, a korosztályánál sokkal érettebb 
személyiségét biztos vagyok benne, hogy Anna el fogja érni a kitűzött céljait és a következő 
közösségének is értékes tagja lesz.  
Kívánunk neki a középiskolai tanulmányaihoz sok sikert és hasonlóan szép eredményeket.  
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