Vegy(i)érték Pályázat
Kusnyér Annának hívnak, 18 éves vagyok és Veszprémben élek, amióta csak megszülettem.
Idén már ötödik éve vagyok a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskola nyelvi
előkészítős osztályának tanulója és most érettségizek. Édesanyámmal élek Veszprémben, mert a
szüleim elváltak. Van egy féltestvérem édesapám új házasságából.
Alapvetően érdeklődő személyiségű, humán beállítottságú vagyok. Nagyon érdekelnek a
művészetek, nagyon szeretek nyelveket tanulni. Van 3 nyelvvizsgám. Mindhárom középfokú. Angol,
német illetve orosz nyelvből. Gyerekkoromban édesanyám támogatásának köszönhetően nagyon sok
mindent kipróbálhattam. Járhattam 10 évig versenyúszásra, 6 évig zongorázhattam a zeneiskolában,
lovagolni járhattam illetve járok. A balettbe is belekóstolhattam 2-3 évig és ezeken kívül 2005 óta
folyamatosan járok énekelni a Dal-Ma Musical és Zenésszínpad társulatába illetve Völler Adélhoz
magánénekórára. A végső választásom az éneklés és színház lett. A sűrű programok ellenére mindig
fontosnak tartotta édesanyám illetve idősebb fejjel én is a tanulást. A napjaim percre pontosan be
voltak és vannak is osztva, amit sokan nem értenek, de én határozottan állíthatom, hogy nagyon sok
előnyöm származik ebből. Habár azt gondolhatják az emberek, hogy nem normális ennyire
megterhelni egy gyereket, de azt is tudni kell, hogy soha nem köteleztek semmire. Minden az én
döntésem volt. Sok mindent ki akartam próbálni. Ennek eredményeképp ma kitartó vagyok és
határozott. Hamar kialakult a jövőképem így céltudatossá is váltam. Olykor makacs vagyok és kitartok
a döntéseim mellett. Régebben nem tudtam meghallgatni mások véleményét és meg voltam arról
győződve, hogy ami megszületett a fejemben. Sok konfliktusom származott ebből, ami ahhoz
vezetett, hogy szépen lassan megtanultam mások véleményét számba vetve döntéseket hozni. Ezek
miatt úgy gondolom, hogy jól tudok másokkal együtt dolgozni. Szeretem az embereket. El tudom
fogadni azt, hogy különbözőek vagyunk, és szerintem ez megkönnyíti az csapatban való munkát. A
sport mindig is nagy szerepet játszott az életemben.
Mint említettem 10 évig versenyszerűen úsztam. Ennek eredményeként rengeteg országos és
nemzetközi versenyen vettem részt. Sokszor álltam dobogón. A sport alázatra tanított és küzdésre.
Mindig is hálás leszek a sorsnak, hogy ezt lehetővé tette nekem. Ezen kívül zongora és
énekversenyekre is nagyon sokat jártam. Nagyon sok versenyt nyertem. A magyarországi Csillagok
Útja és a Veszprémi Játékok fesztiválról számtalan első helyezést hozhattam el musical és könnyű
zene kategóriában. A szombathelyi Sistrum zongoraversenyen arany minősítést kaptam és a Csermák
Antal Zeneiskola által megrendezett Lantos Magda zongoraversenyen többször kaptam arany és
ezüst minősítést is. Általános iskolában sokszor jártam matematika versenyekre és vers- és
prózamondó versenyekre is. A középiskolában a szépkiejtési versenyen is voltam.

Az idei évem nagyon nehéz volt. 2013 óta a Veszprémi Petőfi Színházban dolgozom hol
statisztaként, hol kóristaként, de idén főszerepet kaptam az Abigél című musicalben. Vitay Georginát
játszhattam el. Természetesen ez nem valósulhatott volna meg anélkül, hogy iskolám igazgatója,
Irány László nem támogat. Ő, az osztályfőnököm, Pribelszki Judit illetve a tanári kar és az
osztálytársaim mind mellettem álltak és támogattak. És ezt a lehető legnagyobb őszinteséggel
mondom. Kicsit féltem, hogy az utolsó évben, amikor jön az érettségi, hogyan fogom megvalósítani
ezt a feladatot, de annyi segítséget kaptam, hogy félévkor 4,4 –es átlaggal zártam. Nagyon büszkék
voltak rám és ez nagyon jól esett. Az év végén plusz két tantárgyból egy jegyet javítottam.
Édesanyám, amint már említettem nagyon fontos tartja a jó tanulmányi eredményeket, ezért ő is
nagyon büszke volt rám mind félévkor mind év végén.

Az iskola kulturális élete nagyon gazdag. Minden alkalomra van valamilyen rendezvény
legyen az, karácsony, március 15-e illetve ezen kívül még Alma Matert is rendeznek. Ezekben a
műsorokban nagyon gyakran részt vettem és segítettem lebonyolítani az iskolai rendezvényeket. A
szalagavatók alkalmával énekeltem illetve a szalagtűzésen felolvastam a neveket más
osztálytársaimmal. A ballagásokon konferáltam és szintén énekeltem. Sokszor szerepeltem az Alma
Matereken énekkel és tánccal is. Részt vettem a karácsonyi ünnepi műsorokon és a színházban is
képviseltem iskolánkat. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy aki csak tudott eljött az
Abigél című előadásra és megnéztek engem. Persze nem tudott mindenki eljönni, mert a színház csak
550 férőhelyes, de hallottam, hogy nagy volt a lelkesedés, ami méltó lezárása volt az iskolai
éveimnek. Szerettem részt venni ezekben a programokban és ezeken a rendezvényeken. Jól esett,
hogy megbíztak bennem és számítottak rám. Boldoggá tesz, hogy ennyivel hozzájárulhattam az iskola
kulturális életéhez és külön örömmel tölt el, hogy még az iskola dicsőség falra is kitették a képemet.
Az osztályon belüli szervezésekben is részt vettem. Idén sajnos kevesebbet tudtam segíteni,
de az elmúlt években igyekeztem hozzájárulni ahhoz, hogy egységes csapat lehessünk. Voltam
osztálytitkár is 10. osztályban. Segítettem lebonyolítani a szerenádot és a tabló elkészítését.
Természetesen ezekben a feladatokban jó páran segédkeztünk. Mindenki hozzátett egy keveset a
maga erejéből ahhoz, hogy lehessen majd bankettünk, hogy legyen egy szép tablónk, hogy tudjunk
ajándékot adni a tanároknak és stb.
A jövőben Kaposváron szeretnék tanulni a színművészeti egyetemen, de ezen kívül nagyon
sok más dolog is érdekel. Ha nem sikerül a színművészeti pálya jogot szeretnék tanulni és annyi
nyelvet, amennyit csak lehetséges. Hálás vagyok az iskolámnak és a tanáraimnak, hogy széppé és
emlékezetessé tették a gimnáziumi éveimet és hagytak kibontakozni. Mindemellett fegyelemre,
összeszedettségre és pontosságra tanítottak. Általuk jobb emberré váltam. Igazi emberek voltak a
tanáraim és ezt soha nem felejtem el.

Ajánlás a Vegy(i)érték pályázathoz
Kusnyér Anna
A pályázót, Kusnyér Annát 5. tanéve tanítom informatikából. Bár az informatika a tévhit
szerint „férfi” tantárgy, Anna jó logikával, általában elsőként oldja meg az órai feladatokat és
dolgozatokat. . A tanórán mindig figyel, lelkes. Ezt a hozzáállást tanulmányi eredménye is
tükrözi. A 10. év kivételével minden évfolyamot jeles eredménnyel zárta a tantárgyból.
Anna nem csak a tanórai munkájával tűnik ki társai közül. Számos versenyen, köztük
szavalóversenyen is részt vett az Ipariban töltött évek alatt. A pályázó az iskolai rendezvények
állandó résztvevője. Előadói tehetségével, énekhangjával minden alkalommal elkápráztat
bennünket.
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színtársulatának tagjaként lépett fel. Hogy a színészet közel áll hozzá, mi sem mutatja jobban,
minthogy a 2015/2016-os évadban a veszprémi Petőfi Színházban főszerepet kapott Szabó
Magda Abigél című regényének musical feldolgozásában. Egy januári matiné előadás keretében
majd az összes tanulónk látta őt Vitay Georgina szerepében. Játéka természetes és megindító
volt. A diákok és tanárok egyaránt büszkék voltak rá. Volt, aki úgy nyilatkozott a közönség
tagjai közül, hogy most értették csak meg igazán, hogy mit jelent IPARISNAK lenni.
Tanulmányi és tanórán kívüli teljesítményét figyelembe véve támogatom Kusnyér Anna 13.
E osztályos tanuló Vegy(i)érték pályázatát.

Veszprém, 2016. április 6.
Szabó-Horváth Eszter
informatika-magyar szakos középiskolai tanát
az informatika munkaközösség vezetője

Osztályfőnöki javaslat
Kusnyér Anna 13.E
Anna kilencedik óta iskolánk tanulója, a jelenlegi 13.E osztály egyik meghatározó
személyisége, akinek segítő közreműködésére mindig lehetett és ma is lehet
számítani.
Hamar kiderült róla, hogy elsősorban humán érdeklődésű, könnyen és jól tanulja az
idegen nyelveket, a történelmet és az irodalmat. Két nyelvből: angolból és oroszból
már rendelkezik is középfokú nyelvvizsgával, a német középfokú letételére pedig
most készül.
Már idekerülésekor évek óta tanult énekelni és táncolni, s ezeket a tevékenységeket
azóta is folytatja. Ünnepségeink állandó résztvevője: volt már konferanszié, énekelt
az iskolai énekkarban, fellépett tánccsoportjával és zenekarával az iskolai Alma
Matereken, de leggyakrabban énekelni hallottuk ezeken az ünnepségeken.
Az osztály és jómagam is nagy örömmel hallottuk a hírt, hogy az idei színházi
évadban a Petőfi Színház egyik darabjában ő énekli a főszerepet. Mindannyiunknak
nagy élményt jelentett az az iskolai előadás, ahol Anna énekelte Vitay Georgina
szerepét az Abigél című musicelben. Ez a színházi szereplés rengeteg idejét és
energiáját követelte Annának, ám teljesen természetes volt számára, hogy a
próbákkal párhuzamosan részt vegyen a szalagavató tánc próbáin is, ahogy azt is
természetesnek találta, hogy szalagavató műsorban is szerepeljen.
Mindezek után talán úgy tűnhet, hogy Anna egy borzasztóan elfoglalt fiatal lány,
akinek annyi a feladata, hogy közben nem is ér rá úgy élni és viselkedni, ahogy a
hozzá hasonló korú társai. Ez azonban nem igaz: Anna egy folyton pörgő, szinte
mindig mosolygó lány, aki olyan, mint a társai, úgy viselkedik, azt szereti, amit a
vele egykorúak. Amiben más: a céltudatossága, az akaratereje,a kíváncsisága,a
nyitottsága. Az, hogy pontosan tudja, mit is akar az élettől, és céljaiért hajlandó sok
és még több munkára, erőfeszítésre. Nem várja azt, hogy a sült galamb a szájába
repül. Tudja, hogy a sikerért dolgozni kell, nem elég a tehetség.
Mindezek alapján úgy gondolom, hogy Kusnyér Annának jó esélye van arra, hogy a
Vegyiérték pályázaton díjazzák.
Veszprém, 2016. március 29.
Pribelszki Judit
osztályfőnök

