
Egy reneszánsz lány az országos döntıben 

Szentes - Édes Anyanyelvünk éremmel tért haza a nyelvhasználati verseny 
országos döntıjérıl Hornyik Anna. A szentesi Boros-szakközépiskola végzıs diákja 
egy valódi reneszánsz lány: kedveli a közgazdaságtant, rajzol, hegedül, novellát, 
blogot és verset ír. Azt még nem tudja, hol tanuljon tovább. 

A megyei döntıt megnyerte, az országos – valójában 
Kárpát-medencei – döntıben pedig 56 induló közül a 
legjobb tízben végzett, így Édes Anyanyelvünk éremmel 
térhetett haza Sátoraljaújhelyrıl Hornyik Anna. A 
szentesi Boros Sámuel szakközépiskola végzıs diákja 
szóbeli kifejezıkészségével, retorikai képességeivel és 
írásban is lenyőgözte a zsőrit, de ez igazából nem is 
annyira meglepı, ha tisztában van vele az ember, hogy 
Anna egy valódi reneszánsz lány. 
 
Azt kéri, mindenképpen említsük meg, hogy óvónı 
édesanyjának rengeteget köszönhet. Ha nem tette 
volna külön szóvá, akkor sem feledkeznénk meg szüleirıl, hiszen Anna maga mondta, 
hogy amíg nem tudott olvasni, olvastatott szeretteivel – így kezdıdött a magyar nyelv 
iránt érzett szerelme. Amióta elboldogul a betőkkel, mindennap olvas: könyvet, 
újságot, és a neten mindenfélét. Hogy beszéd közben példamutatóan kerekíti ajkait, 
már óvodás korában kiderült: akkor csak verseket szavalt, de iskolás korában jöttek a 
mese- és balladamondó versenyek, míg végül a nyelvhasználati megmérettetés. Az 
ott elért sikere kitőnı ajánlólevél a felsıoktatásba, mégsem tudja egyelıre, mivel is 
kacérkodjon, annyi minden jár a fejében. 
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Amíg nem tudott olvasni, olvastatott szeretteivel Hornyik Anna. 
Már akkor eldılt, hogy sokra viheti. Fotó: Tésik Attila
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Anna ugyanis kedveli a közgazdaságtant és a matematikát, angolból középfokú 
nyelvvizsgája van, szabadidejében pedig hegedőn játszik és rajzol. Ebbıl még egy 
ipari formatervezı szak is lehet, de a média világa sem hagyja hidegen, és félve 
jegyzi meg, hogy a színészet sem áll távol tıle. Ráadásként ott az irodalom, ami 
szívügye, így nem véletlen, hogy novellákat és verseket is ír, továbbá egy blogon is 
megosztja gondolatait, érzéseit a világhálón szörfözıkkel. Februárig van ideje 
eldönteni, mihez kezdjen.  
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