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Vojtek Zsófia, Kurzweil –díj  

Zsófi	kiváló	tanuló,	aki	elsősorban	a	történelem	szerelmese,	de	kitűnő	eredményeket	
ér	el	a	többi	tantárgyban	is.	Becsületes,	lelkiismeretes	diák,	akinek	van	jövőképe:	jogász	
szeretne	 lenni.	 Rendszeres	 résztvevője	 a	 Rákóczi	 Szövetség	 által	 meghirdetett	 Gloria	
Victis	Kárpát-medencei	középiskolás	történelmi	vetélkedőnek,	ahol	2007-	be	a	nemzet-
közi	döntőben	az	 iskola	csapata	megszerezte	a	3.	helyet.	Ugyancsak	3.	helyezett	volt									
a	gimnázium	csapata	2006-ban	A	szlovákiai	magyarok	sorsa	a	2.	világháború	után	elne-
vezésű	történelmi-honismereti	versenyen.	Zsófi	rendszeresen	részt	vett	a	Czuczor	Ger-
gely	Irodalmi	és	Kulturális	Napok	keretén	belül	megrendezett	történelmi	vetélkedőkön,	
ahol	2005-ben	és	2006-	ban	csapatversenyben	az	 iskola	az	első	helyet	 szerezte	meg.	
Minden	 évben	 benevezett	 a	 Katedra-történelmi	 versenyre,	 ahol	 a	 legkiválóbb	 ered-

	 ményt	 2006-ban	 érte	 el:	 országos	 3.	 helyezett	 lett.	 Sikeresen	 szerepelt	 még	 a	 Cultu-
ra	 Nostra	 és	 egyéb	 történelmi	versenyeken	 is.	 A	 Kecskés	László	Társaság	által	2007-ben	 	 meghirdetett		
pályázaton	 A	 kitelepített	 magyarok	 megpróbáltatásairól	 készített	 pályamunkáját	 pénz-	 és	 könyvjuta-
lommal	díjazták,	és	munkája	könyvben	is	megjelent.

Hornyák Viktória, Diósi József-díj 

A	 matematika	 iránti	 fogékonysága	 és	 elkötelezettsége	 családi	 hagyományokra	
épül.	 Szinte	 valamennyi	 matematikaversenybe	 bekapcsolódott	 és	 nagyon	 eredmé-
nyes	 volt.	 A	 Katedra	 levelező	 verseny	 második	 díját	 kapta	 secundósként,	 terciósként																																											
a	harmadikat.	A	Kenguru	szlovákiai	fordulójában	a	2.	helyen	végzett.	A	tavalyi	tanévben	
a	 Pitagoriász	 sikeres	 megoldója	 volt.	 A	 számok	 világa	 mellett	 helyet	 kapott	 minden-
napjaiban	a	sport	is.	Kitűnően	tollaslabdázik.	Tavaly	a	város	által	meghirdetett	kupa	1.	
helyezettje	lett,	a	párosok	U12	kategóriájában.

Csupor Máté,	az	Érsekújvári	Magyar	Tanulóifjúságért	Alapítvány	
könyvjutalma

Primóban	Ludas	Matyi	szerepében	hívta	fel	magára	a	figyelmet,	és	a	megalakult	színját-
szócsoport	oszlopos	tagjává	vált.	Secundóban	Tipsit,	az	elkóborolt	nyuszi	fiút,	tercióban	
pedig	a	lágyszívű	kántort	alakította.	Széles	érdeklődési	körét	bizonyítja,	hogy	részt	vett		
a	Szép	Magyar	Beszéd	iskolai	fordulójában,	a	Simonyi	Zsigmond	Helyesírási	Verseny	regi-
onális	fordulójában	és	a	földrajzi	olimpia	járási	fordulójában.
Csapattagként	a	tavalyi	tanévben	az	Anyanyelvi	vetélkedő	című	versenyen	2.	helyezést	
ért	el.
Aktív	cserkész,	de	talál	időt	az	osztály	weboldalának	szerkesztésében	is.

Kollár Ronald,	a	Pázmány	Péter	Polgári	Társulás	könyvjutalma

Egy	rendkívül	frappáns	humorú	diák,	aki	elsősorban	a	színjátszótehetségével	emelkedik	
ki.	Három	darabban	főszerepet	alakított	nagy	sikerrel.	Az	irodalom	szeretetét	és	a	játé-
kosságát	bizonyítja,	hogy	minden	évben	részt	vett	a	Tompa	Mihály	Vers	-	és	Prózamon-
dó	Verseny	körzeti	és	kerületi	fordulójában.
Bekapcsolódott	a	német	nyelvi	olimpiába.	Kitűnő	ritmusérzékkel	rendelkezik.	Dobolni	
tanul,	és	a	nem	régen	alakult	Zavaró	tényező	nevű	diákegyüttes	alapító	tagja.
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Molnár Gábor,	az	Érsekújvári	Magyar	Tanulóifjúságért	
Alapítvány	könyvjutalma

Az	iskolák	életében	egyre	nagyobb	a	diáktanácsok	szerepe.	Működését	
mindenekelőtt	a	jól	megszervezett	iskolai	rendezvények	minősítik	vala-
mint	elnökének	önzetlen	aktivitása.	Ezt	a	szerepet	a	Pázmány	Péter	Gim-
náziumban	 Molnár	 Gábor	 tölti	 be,	 aki	 egyben	 az	 iskolatanács	 tagja	 is.	
Munkáját	becsülettel	végzi,	és	mellette	a	tanulásban	is	szép	eredménye-
ket	ér	el.	Bekapcsolódott	a	Kitaibel	Pál	középiskolai	biológiai	tanulmányi	
versenybe,	mely	keretén	belül	szlovákiai	első,	illetve	második	helyezést	

ért	el.	A	természettudományok	területén	szerzett	ismereteit	a	kémiai	olimpia,	illetve	a	középiskolai	szaktevé-
kenység	 egyes	 fordulóiban	 kamatoztatta.	 Sokoldalúságát	 a	 Csemadok	 által	 meghirdetett	 alkotópályázaton	
elért	különdíj	is	bizonyítja.	

Struck Gustav Ingo,	az	Érsekújvári	Magyar	Tanulóifjúságért	Alapítvány	könyvjutalma	

A	 4.	 B	 osztály	 tanulója.	 Kedvenc	 érdeklődési	 területe	 a	 biológia,	 a	 földrajz	 és	 az	 idegen	 nyelvek.	Tanulmá-
nyai	során	a	Pázmány	Péter	Gimnáziumot	különféle	tanulmányi	versenyeken	képviselte.	Kimagasló	sikerként														
értékeljük	a	Vámbéry	Ármin	idegen	nyelvi	versenyen	elért	első	helyezését.	A	kígyók	szaporításáról	írt	értékes	
szakdolgozatával	sikeresen	szerepelt	a	középiskolások	szaktevékenysége	elnevezésű	versenyen.

Bányi Andrea,	a	Pázmány	Péter	Polgári	Társulás	könyvjutalma

Kitűnő	tanuló,	és	elsősorban	a	történelem	és	az	angol	nyelv	iránt	tanúsít	érdeklődést.
Sikeresen	 szerepelt	 az	 Ismerd	 meg	 a	 szlovák	 nyelvet	 elnevezésű	 versenyeken,	 tagja	
volt	 a	 Cultura	 Nostra	 történelmi	 verseny	 13.	 helyezést	 elért	 csapatának,	 valamint																																
a	Múltidéző	történelmi	vetélkedő	országos	döntőjében	a	3.	helyet	elfoglaló	csapatnak.

Balogh Krisztina,	a	Pázmány	Péter	Polgári	Társulás	könyvjutalma

Az	oktáva	C	osztály	kitűnő	tanulója,	aki	elsősorban	a	történelemben	jeleskedik.	Állan-
dó	 résztvevője	 A	 Czuczor-napok	 keretében	 megrendezett	 történelmi	 vetélkedőknek,	
2005-ben	és	a	2006-ban	tagja	volt	a	győztes	csapatnak.	Minden	évben	bekapcsolódott	
a	Katedra	történelmi	versenybe,	ahol	a	legjobb	eredményt	2006-ban	érte	el:	országos	3.	
helyezett	lett.
Ezenkívül	 bekapcsolódott	 még	 a	 Pannonhalmi	 Bencés	 Főapátság	 által	 meghirdetett	
Kárpát-medencei	Cultura	Nostra	és	egyéb	történelmi	versenyekbe	is,	ahol	sikeresen	sze-
repelt.
Rendszeres	résztvevője	az	angol	nyelvi	versenyeknek,	ahol	2006-ban	a	járási	fordulóban	
2.	helyezést	ért	el.

Farkas Szilvia,	a	Pázmány	Péter	Polgári	Társulás	könyvjutalma

Ugyancsak	a	nyolcosztályos	gimnázium	diákja.	Kitűnő	tanulmányi	eredményeiért	és	
a	történelmi	versenyeken	elért	eredményeiért	veheti	át	a	jutalomkönyvet.	
Szilvia	 a	 Czuczor-napok	 keretében	 megrendezett	 történelmi	 vetélkedők	 állandó	
résztvevője,	a	2005-ös	és	a	2006-os	évben	a	győztes	csapat	tagja	volt.
Rendszeresen	bekapcsolódott	a	Katedra	történelmi	versenybe,	ahol	a	 legjobb	ered-
ményt	2006-ban	érte	el,	országos	3.	helyezett	lett.
Ezen	 kívül	 sikeresen	 szerepelt	 a	 Pannonhalmi	 Bencés	 Főapátság	 által	 meghirdetett	
Kárpát-medencei	Cultura	Nostra	történelmi	versenyen	is.
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Valahol Európában

2008	tavaszán	jutott	tudomásunkra,	hogy	Bauer	Edit	és	Duka	Zólyomi	Árpád	jóvoltából	iskolánk	
néhány	 tanulója	 részt	 vehet	 az	 Európai	 Parlament	 látogatói	 programján,	 melynek	 célállomása	
Strasbourg	volt.	Az	elsődleges	kérdés	az	volt,	hogy	ki	lesz	az	a	10	szerencsés,	akik	részt	vehetnek	
a	kiránduláson	2008.	szeptember	21-23.	között.	A	kirándulásra	Száraz	tanárnőnél	lehetett	jelent-
kezni,	aki	Európai	Unió	témával	versenyt	hirdetett,	így	egyértelművé	vált,	hogy	a	verseny	első	10	
helyezettje	utazik	Strasbourgba.
Azt	hiszem,	18	éves	fejjel	az	embert	nem	a	politika,	az	Európai	Unió	vagy	a	gazdasági	válság	köti	
le,	 hanem	 sokkal	 inkább	 foglalkoztatja	 a	 szabadság	 utáni	 vágy,	 az	 ingadozó	 párkapcsolatok	 és	
a	féktelen	szórakozás.	 Itt	volt	a	remek	alkalom,	hogy	összekössük	a	kellemeset	a	hasznossal	–	3	
napig	távol	a	szülőktől,	még	távolabb	az	iskolapadoktól	és	a	fizikaórától,	de	azért	mégis	érdekes	és	
hasznos	célból	utaztunk	el.
Szinte	még	el	sem	kezdődött	a	2008/2009-es	tanév,	amikor	szeptember	végén	kis	csapatunk	útra	
kelt	 (4.A:	Takács	Attila,	Salgó	Viktória,	Bányi	Andrea,	Maticsek	Krisztina,	Fodor	Zsófia,	4.B:	Pataki	
Tamás,	Molnár	Gábor,	Benkó	Nikolett,	3.A:	Nagy	Csilla,	Jamrich	Lívia	és	Száraz	Magdolna	tanárnő)	
további	5	szlovákiai	gimnázium	társaságában	(Párkány,	Komárom,	Gúta,	Nagymegyer,	Pozsony).								
A	fárasztó	15	órás	utunk	Offenburgban	(20	km-re	Strasbourgtól)	ért	véget	este	11	órakor.	Kimerül-
ten	foglaltuk	el	szobáinkat	a	Mercure	Hotelben,	de	egy	fiatal	mindig	tartogat	elég	energiát	a	2.	
műszakhoz	is	–	végül	is	a	buszban	volt	időnk	pihenni.
Hétfő	reggel	korán	indultunk	tovább,	megnéztük	a	Haut	Koenigsbourg-i	várat,	majd	a	3	fogásos	
ebéd	 után	 Obernaiből	 átmentünk	 Strasbourgba.	 A	 gyönyörű	 történelmi	 várost	 szabadon	
fedezhettük	fel	egészen	este	10	óráig.	A	hatalmas	katedrális	kimagaslott	a	város	szívéből,	mely-
nek	árnyékában	gimnazistáink	néhány	percre	mesevilágba	csöppentek,	miután	megpillantották	
és	 elfoglalták	 helyeiket	 a	 körhinta	 lovain.	 Keddre	 nem	 maradt	 más	 hátra,	 mint	 a	 hivatalos	 láto-
gatói	program	az	Európai	Parlamentben.	A	napot	délelőtti	sétahajózás	nyitotta	meg	az	Ill	folyón	
Strasbourg	belvárosa	körül.	A	belváros	történelmi	épületei	mellett	a	21.	század	modern	épület-
együttese	magaslott	az	Ill	folyó	és	a	Majna-Rajna-csatorna	kereszteződésénél.	A	parlament	mel-
lett	itt	található	az	Európa	Tanács	és	az	Emberi	Jogok	Európai	Bíróságának	székhelye	is.	A	plená-
ris	ülésterembe	műszaki	okok	miatt	nem	léphettünk	be,	de	a	beszélgetés	az	európai	parlamenti																								
képviselőkkel	nem	maradt	el.	Bauer	Edit	és	Duka	Zólyomi	Árpád	előadása	után	a	kirándulás	utolsó	
pontja	maradt	csak	hátra,	a	hatalmas	Orangerie	park	megtekintése.	A	vacsoracsomag	kiosztása	
után	mindenki	elfoglalta	helyét	az	autóbuszban,	és	felkészült	a	hosszadalmas	hazaútra.
Szerda	reggel	mindenki	türelmetlenül	várta,	hogy	a	saját	ágyában	pihenhesse	ki	a	fáradalmakat,	
az	élménybeszámoló	pedig	megmaradt	csütörtökre,	amikor	sajnos	vissza	kellett	zökkenünk		a	ren-
des	kerékvágásba,	újból	a	dolgozatokra	és	a	tanulásra	kellett	összpontosítanunk.

Fodor Zsófia

Játékosan, újszerűen, hagyományosan

2008.	november	20-án	nagy	volt	a	nyüzsgés	iskolánkban.	Biró	Szilvia,	a	diáktanács	elnöke	fogadta	
társaival	 a	 nyitott	 napra	 érkező	 látogatókat.	 A	 környező	 alapiskolák	 kilencedikes	 tanulói	 előbb	
intézményünk	 szórólapjait	 böngészték,	 majd	 az	 órarendet,	 hiszen	 mindenki	 tetszés	 szerint	
választhatott,	melyik	tanítási	órán	szeretne	részt	venni.
	 A	kvinta	osztály	első	órája	magyar	irodalom	volt.	A	diákok	néhány	perces	nevelői	célzatú	
játékkal	kezdték	a	napot,	amibe	az	alapiskolás	vendégeket	is	bevonták.	Az	előző	órák	tananyagának	
átismétlése	ugyancsak	játékos	formában	történt	–	a	tanulók	bingo	táblán	kaptak	kérdéseket,	ez-	
által	nemcsak	az	volt	jól	ellenőrizhető,	milyen	ügyesen	és	pontosan	oldják	meg	a	feladatokat,	de	
az	is,	mennyire	gyorsak	a	művelet	során.	Kantár	Kristóf	diákhumorral	fűszerezett	látványos	számí-
tógépes	prezentációval	a	klasszicizmus	építészetének	jellemző	vonásait	ismertette.	Az	osztály	töb-
bi	tagja	is	otthonosan	mozog	a	művészetek,	korstílusok	világában,	ezt	háromtagú	csapatuk	-	Bédi	
Andrea,	 Ruzsik	 Zoltán,	 Kantár	 Kristóf	 -	 egy	 héttel	 korábban	 is	 bizonyította,	 amikor	 a	 diáknapon												
a	mezőny	legfiatalabbjaiként	megnyerték	az	iskolai	műveltségi	vetélkedőt.
	 Mojzes	 Ildikó	matematika-kémia	szakos	tanárnő	a	periódusos	táblázat	rejtelmeibe	ve-
zette	be	az	1.A			osztály	diákjait.	A	sexta	kis	vegyészei	a	tapasztalaton	alapuló	megismerés	módszerét	
választották,	kísérletek	segítségével	igazolták	a	fémek	feszültségsorának	törvényszerűségeit.	Meg-
bizonyosodhattak	róla,	melyik	fém	oldódik	például	vízben,	híg	és	tömény	savakban.
	 A	 legnagyobb	érdeklődésnek	Miskó	Hátas	Anna	matematika-	és	fizikaórája	örvendett,	
ugyanis	a	tanárnő	interaktív	tábla	segítségével		tanított	saját	osztályában,	az	1.A-ban.	
„Ez	a	modern	segédeszköz	az	oktatásban	most	kezd	elterjedni,	a	két	nyitott	óra	nagyon	jó	példája	
volt	 annak,	 hogy	 a	 száraz	 tudományoknak	 tartott	 matematikát	 és	 fizikát	 is	 látványossá,	 élveze-
tessé	lehet	tenni.	Mi	konkrétan	az	egyenletek	és	egyenlőtlenség-rendszerek	grafikus	megoldását	
szemléltettük	 a	 vendégeinknek.	 A	 néhány	 napja	 berendezett	 interaktív	 szaktantermet	 minden	
tanítási	órán	nagyon	jól	fel	tudjuk	használni,	a	diákok	is	nagy	érdeklődést	mutatnak	az	alternatív	
tanítási	módszerek	iránt,	sok	pozitív	visszajelzést	kaptunk	az	alapiskolákról	idelátogató	pedagógu-
soktól	is”-	nyilatkozta	a	tanárnő.
Bédi	Andrea	biológiája	„véresen”	komolyra	sikerült,	hiszen	a	2.A-sok	az	állati	vér	összetételét	tanul-
ták.	Gubó	Hedvig	szlovákórája	a	2.A-ban	„kommunikatív”,	Dózsa	Roland	magyarórája	a	pedig	„paló-
cos”	volt,	mivel	épp	Mikszáth	Kálmán,	a	nagy	palóc	életével	és	mun	kásságával	ismerkedett	a	3.B.	
	 Ki-ki	személyiségének	megfelelően	próbálta	élvezetessé	és	szemléletessé	tenni	a	tanítási	
órákat:	játékosan,	modern	segédeszközök	segítségével,	szövegközpontúan,	csoportmunkával…	
A	 nyílt	 nap	 a	 gimnáziumban	 nem	 arról	 szól,	 hogy	 a	 négyéves	 képzés	 iránt	 érdeklődő	 vendég		
begyakorolt	 mintaórákat	 lásson,	 hanem	 valóban	 spontán,	 dinamikus,	 életszerű	 tanítási	 órákon	
vehessen	részt,	amilyenekre	jövő	szeptembertől	is	számíthat,	ha	ezt	az	intézményt	választja.
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Benkő Timea

Az Európai Parlament előtt Baur Edittel és Duka Zólyomi Árpáddal

Az 1.A minden kérdésre ismeri a választ Kooperatív oktatás
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A tolerancia jegyében

A	gimnázium	pedagógusai	ősszel	a	Magas-Tátrában	voltak	háromnapos	továbbképzésen	a	Mul-
tikulturART	projekt	keretén	belül.	A	találkozón,	melyet	a	Človek	v	ohrození	(Ember	a	bajban)	Pol-
gári	Társulás	szervezett,		Szlovákia	9	középiskolájának	tanárai	cseréltek	nemcsak	tapasztalatot,	de	
hamarosan	e-mail	címet	is.	
„Amikor	összeismerkedtünk	a	malackai	gimnázium	tanáraival,	ők	a	feszült	politikai	helyzet	enyhíté-
se	érdekében	úgy	döntöttek,	meghívnak	bennünket	diákjainkkal		szlovák	intézményükbe	–	nyilat-
kozta	Peternai	Zsuzsanna,	a	gimnázium	angoltanára	-,	náluk	ugyanis	november	24-én	kezdődött	
a	Tudományok	hete	című	rendezvénysorozat,	amelyen	találkozhattunk	a	břeclavi	cseh	gimnázium	
küldöttségével	is.”	
A	 vendéglátók	 hivatalos	 baráti	 együttműködést	 ajánlottak	 fel,	 mindenképpen	 szeretnék	 szo-
rosabbra	 fűzni	a	kapcsolatot.	„Örömmel	 tettünk	eleget	kérésüknek,	mi	 is	meghívtuk	a	malackai	
kollégákat	és	tanulókat	hozzánk	a	februárban	tartandó	nyitott	napra.	Szeretnénk	példát	mutatni																									
a	gyerekeinknek,	hogy	széles	látókörű	felnőttekké	váljanak,	akik	tisztelik	a	különböző	kultúrákat,	
nemzeteket,	hogy	multikulturális	iskolává	váljunk”	–	mondta	Peternai	tanárnő.	
A	malackai	 intézmény	tanári	kara	nemcsak	abban	úttörő,	hogy	magyar	tanítási	nyelvű	gimnázi-
umot	választott	baráti	 iskolának,	de	hazánkban	elsőként	-	kihasználva	az	új	 iskolai	törvény	adta	
lehetőségeket	-	szeptembertől	bevezették	az	Ember	a	bajban	tantárgyat	is.
Érsekújvárt	 az	 Erdőháton	 5	 kisgimnazista	 képviselhette	 az	 egyes	 évfolyamokból:	 Hovorka	 Sofia	
(prima),	 Guliš	 Dániel,	 Pál	 Ádám	 (secunda),	 Molnár	 Katalin	 (tercia)	 és	 Dojčán	 Krisztina	 (kvarta).	
A	 diákokat	 elsősorban	 a	 jól	 felszerelt	 tantermek	 nyűgözték	 le,	 az	 iskola	 saját	 moziterme	 pedig	
igazi,	osztatlan	sikert	aratott	a	látogatók	körében.	„Meglepett,	mennyire	barátságosan	fogadtak,	s	
mennyi	kérdést	tettek	fel	a	szlovák	diákok,	miután	megtekintették	az	iskolánkról	szóló	kisfilmün-
ket	és	számítógépes	bemutatónkat.	Nagyon	érdekelte	őket,	hogyan	és	mit	tanulunk”	–	mesélte							
a	primós	Sofia.
Az	érsekújvári	gimnáziumot	200	pályázó	közül	választották	ki,	hogy	egyike	 lehessen	–	egyedüli	
magyar	 tanítási	 nyelvű	 iskolaként	 -	 annak	 a	 kilenc	 intézménynek,	 amelyikben	 a	 MultikulturART	
projekt	 keretén	 belül	 dolgoznak	 ebben	 az	 iskolaévben.	 November	 végén	 három	 diák	 egyhetes	
iskolázáson	 vett	 részt	 Selmecbányán,	 ahol	 igyekeztek	 elsajátítani	 a	 rendezői,	 színészi,	 forgató-
könyvírói	és	dramaturgi	munka	alapjait.	
Brezík	Péter	(kvinta),	Kašša	Veronika	(1.A)	és	Érsek	Anett	(sexta)	hazatértük	után	közvéleményku-
tatást	tartottak,	megkérdeztek	véletlenszerűen	kiválasztott	60	szlovák	és	ugyanannyi	magyar	ér-
sekújvári	lakost.	A	kérdőív	nemcsak	olyan	kérdéseket	tartalmazott,	mint:	érte-e	bármilyen	(konkrét)	
atrocitás	valamikor	a	nemzetisége	miatt	a	nyilatkozót,	hanem	olyan	gyakorlati	dolgokra	is	irányult,	
mint	 például	 mi	 a	 kedvenc	 szlovák	 étele.	„Ezekből	 a	 válaszokból	 igyekszünk	 majd	 csemegézni.																								
A	tipikus	problémákat	színpadra	szeretnénk	vinni.	Feladatul	kaptuk	ugyanis	egy	kétnyelvű	szín-
darab	bemutatását	városunkban,	amelyet	előadunk	majd	a	pozsonyi	Kormánypalotában	is	-	ava-

tott	 be	 a	 diákok	 terveibe	 Péter.	 -	 Mindenképpen	 vic-
cesnek,	szórakoztatónak	képzelem	ezt	a	darabot,	nem	
pedig	 száraz,	 unalmas	 dokumentumnak.	 Elsősorban	
iskolánk	Csűrdöngölőire	–	a	színjátszó	csoport	tagjai-
ra	 számítunk,	 de	 toborzunk	 további	 szereplőket	 is	 .”
A	két	különböző	tanítási	nyelvű	iskola	baráti	kapcsola-
ta,	 akárcsak	 a	 multikulturális	 iskola	 terve	 példaérté-
kű	a	politikusok	által	 szított	ellenséges	hangulatban,	
örömteli,	 hogy	 megmutattuk:	 egymás	 mellett	 így	 is	
lehet	élni.
  Benkő Timea

 

Taroltunk

A	Magyar	Kultúra	Napja	 tiszteletére	 a	2009-ben	 20	éves	 Palóc Társaság	 immár	13.	alkalommal	
hirdetett	pályázatot	a	szülőföldhöz	való	hűség	megörökítésére,	a	magyarságtudat	elmélyítésére,									
a	magyar	fiatalok	anyanyelvi	képességeinek	fejlesztésére	és	tehetségének	kibontakoztatására.
Az	alábbi	témák	közül	válogathattak	a	pályázni	szándékozó	fiatalok:

1.							„Vár	állott,	most	kőhalom”	–	pusztuló	emlékeink
2.							Régen	volt,	igaz	volt	–	visszaemlékezések
3.							A	bölcsőtől	a	koporsóig	–	életút
4.							Kőbe	vésték,	fába	rótták	–	a	magyar	írás	történetéből
5.							Mit	tudok	a	magyar	Szent	Koronáról?
6.							„Magyar	nyelv:	létem,	jövőm,	reményem”	–	az	anyanyelv	védelmében
7.							Amiről	egymás	közt	beszélünk…
8.							Mi	lesz	velünk,	magyarokkal?	–	jövőkép

Z. Urbán Aladár,	a	Palóc	Társaság	elnöke	megszólította	a	Felvidéken,	Magyarországon	és	az	egész	
Kárpát-medencében	élő	magyar	fiatalokat,	általános	és	középiskolás	diákokat,	hogy	gondolataik	
megfogalmazásával	 járuljanak	 hozzá	 nemzeti	 összetartozásunk	 eszméjének	 terjesztéséhez	 és	
megszilárdításához.
	 A	magyartanár	szinte	hetente	viszi	az	osztályba	az	újabb	és	újabb	pályázati	felhívásokat,	
próbálja	 ösztönözni	 tanítványait,	 és	 segíteni	 őket	 a	 dolgozatírásban.	 A	 diákot	 vagy	 megszólítja	
egy-egy	téma,	ilyenkor	tollat	ragad,	vagy	ott	árválkodik	a	felhívás	a	faliújságon,	s	aztán	feledésbe	
is	merül.	
	 Az	érsekújvári	Pázmány	Péter	Gimnáziumból	ezúttal	két	tanuló	vetette	papírra	gondola-
tait.	Az	I.	kategóriában	Sóky Bernadett	kvarta	osztályos	tanuló,		a	II.-ban	Lengyel Gabriella,	
a	2.A	osztály	diákja	pályázott.	Mindketten	a	magyar	rovásírásról	készítették	munkájukat.
Az	ünnepélyes	eredményhirdetésre	2009.	január	18-án	utaztunk	Budapestre,	a	Magyar	Kultúra	Ala-
pítvány	székházába.	Az	ünnepségen	Kiss Dénes,	a	Magyar	Írók	Egyesülete	és	az	Országos	Trianon	
Társaság	elnöke	köszöntötte	a	fiatal	szerzőket,	valamint	Halász Péter,	a	Honismeret	szerkesztője,	

a	Honismereti	Szövetség	elnöke	tartott	előadást.
Z.	Urbán	Aladár	elmondta,	hogy	összesen	253	diák	pályázott	az	
anyaország	határain	belül	és	túlról.	258	dolgozatot	bíráltak	el,	
mivel	néhányan	több	témában	is	próbálkoztak.	A	mi	diákjaink	
mindkét	 kategóriában	 1. helyezést	 értek	 el.	 „Én azért vagyok 
különösen boldog, mert nem vagyok kitűnő tanuló, korábbi isko-
lámban soha el se jutott hozzám egyetlen pályázati felhívás sem, 
így nem is volt alkalmam bekapcsolódni az ilyen tanulmányi 
versenyekbe. Idén viszont már másodszor vagyok sikeres, a Rá-
kóczi Szövetség pályázatán két hónapja szintén első lettem Wass     
Albertről készült munkámmal”	–	mesélte	lelkesen	a	győztes	Ber-
nadett.
Sok	magyar	gyerek	várja,	hogy	 felfedezzék.	Rajtunk,	szülőkön	
felelősség,	 amikor	 iskolát	 választunk	 nekik,	 s	 rajtunk,	 tanáro-
kon,	akik	a	legtöbbet	tehetünk	azért,	hogy	a	tehetségek	kibon-
takozhassanak.

Benkő TimeaSóky Bernadett és Lengyel Gabriella
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Vígeposz a tornateremben

Az	új	év	első	 tanítási	napja	 (2009.	 január	8.)	 rendhagyóan	kezdődött.	 Iskolánkba	 látogatott	 Gál 
Tamás	színész	és	Bodonyi András	hegedűművész.	A	két	előadó	Arany	János:	A	nagyidai	cigányok		
c.	vígeposzát	hozta	el	diákjainknak.
	 A	 mű	 cselekményének	 alapja	 egy	 16.	 századba	 vezető	 történeti	 anekdota.	 A	 nagyidai	
várban	 a	 cigányok	 nagy	 lakomát	 rendeznek,	 vajdát	 	 választanak,	 s	 közben	 az	 összes	 puskaport	
elpufogatják.		Az	ostromló	Habsburg-sereg	ezután	könnyedén	beveszi	a	várat.
Hogy	lehet	ezt	a	sztorit	mindössze	két	szereplővel,	2-3	hangszerrel	eljátszani	úgy,	hogy	az	egyórás	
műsor	alatt	egyetlen	pillanatig	se	unatkozzék	senki?	Hát	ebből	komoly	leckét	kaptunk.		Adva	volt	
Gál	Tamás	 személyében	 egyetlen	 színész,	 mégis	 itt	 volt	 Csóri	 vajda,	 Puk	 Mihály	 uram,	 Akasztó,	
Degesz,	Nyúlláb…
Az	egész	tornaterem	egy	nagy	színpaddá	változott,	a	néző	is	szereplővé,	mivel	az	előadók	bevon-
ták	a	gyerekeket	és	tanárokat	is	a	játékba.	Hihetetlen,	hogy	a	művész	csupán	érdeklődő	tekintetük	
alapján	még	a	színjátszó	csoport	tagjait	is	kiszúrta,	amikor	segédeket	válogatott	a	gyerekek	közül.	
Toborzott	is	olyan	elit	hadsereget,	amellyel	Szapolyai	János	is	bizonyára	sikeresebben	védte	volna	
a	nagyidai	várat…
Iskolánk	 diákjai	 havonta	 részt	 vesznek	 valamilyen	 kulturális	 rendezvényen.	 Legyen	 az	 nevelé-
si	 koncert,	 színházi	 előadás,	 múzeumlátogatás…	 Rendszeresen	 járunk	 a	 győri	 Nemzeti	 Színház																					
Czuczor-bérletes	diákelőadásaira	is.
Hogy	 mennyire	 fontos	 művészetet	 szerető	 embereket	 faragni	 a	 fiatalokból,	 azt	 az	 egyik	 diák	
korunk	kulturális	igénytelenségéről	szóló	félévei	dolgozatában	is	megfogalmazta:	„Évekkel ezelőtt 
az emberek még színházba, operába jártak. Mára kényelmesebbek lettük, otthon a fotelben ülve tévé-
zünk. Olyan értelmetlen műsorokat is megnézünk, ahol nevetségesen buta szereplők vannak.
 Hát nem érdekesebb egy élő színházi előadás?”	(Kollár	Margaréta,	kvinta)

Benkő Timea

MultikulturART fesztivál

A	tanév	során	bekapcsolódtunk	a MultikulturART projektbe,	s	az	egész	éves	munka	eredményét	
egy	regionális	fesztiválon	mutattuk	be	2009. május 28-án	a	Fő	téri	Városi	kultúrházban.	Itt	adták	
elő	 diákjaink	 saját	 kétnyelvű	 színdarabjukat	 Diszkótörténet	 címmel.	 Ez	 csupán	 főpróbája	 volt	
annak	az	előadásnak,	amelyre	a	pozsonyi	Pálffy-kastélyban	került	sor	június	18-án.	
Elhatároztuk,	hogy	versenyt	is	hirdetünk.	Szerettük	volna,	hogy	ne	csak	a	fesztivál	napján	legyen	
alkalmuk	 a	 gyerekeknek	 ismerkedni	 a	 különböző	 nemzetek	 kultúrájával,	 hanem	 létrejönne	 egy	
kiállítás	is,	ami	intézményünk	folyosóján	majd	továbbra	is	emlékeztetne	bennünket,	hogy	célunk	
multikulturális	iskolává	válni.
	 Megszólítottuk	az	Érsekújvári	 járás	valamennyi	magyar	tanítási	nyelvű	alapiskoláját,	és	
bevontuk	tágabb	régiónkat:	a	Galántai,	Nyitrai,	Komáromi	járás	egyes	iskoláit	is.	Tanulságos	törté-
netek	 megírására	 és	 képzőművészeti	 alkotások	 készítésére	 biztattuk	 a	 gyerekeket	 a	 következő	
témákban:	

1. Cigány fiú/lány a barátom
2. Szlovák fiú/lány a baráton
3. Arab országba kirándultam
4. Cigány a szomszédom
5. Vietnami ismerősömmel történt
6. Kínai üzletben vásároltam
7. Újkori honfoglalás? – elmélkedés bevándorlóink helyzetéről
8. Barack Obama győzelme, avagy az első színes bőrű amerikai elnök
9. Magyar zászlóval a DAC - lelátón
10. Merjek magyarul beszélni? – véleményem Malina Hedvig esetéről
11. Az agresszió megoldás? – előítéletek a bőrfejűekről
12. Az első szlovákiai magyar elnök

Az	irodalmi	alkotópályázaton Vanya Dorottya	(kvinta)	mindössze	egyetlen	ponttal	maradt	le
a	dobogóról.	Fiktív	történetének	címe:	Cigány fiú a barátom.
A	képzőművészeti	versenybe	Tóth Viktor (kvinta)	fából	faragott	hatalmas	sakkfigurákkal	nevezett	
be.	A	„Fehérek és feketék” című	alkotást	a	zsűri	1.	díjjal	jutalmazta.	
A	tercia osztály	Európai Unió című	plakátjával	megszerezte	a	2.	helyet.	Tóth Arnold	kisplasztikája	
gipszből	készült,	s	a	következő	ötletes	címet	kapta:	Jézus – minden nemzet királya	 (szeme:	kínai,	
orra:	európai,	szája:	néger).	A	szobor	secundós	alkotója	a	versenyben	a	3.	helyen	végzett.	Borbély 
Tibor, Csuport Máté, Tacman Szabolcs	(kvarta)	és Kantár Kristóf (kvinta)	különdíjban	részesült	
az	„Értékes vagy”	feliratú	graffiti	készítőjeként.
A	gyerekeket	színes	kultúrműsor	segítségével	is	próbáltuk	toleranciára	nevelni,	az	egyes	csopor-
tok	 hagyományos	 cigány,	 arab,	 izraeli,	 magyar	 néptáncokat	 mutattak	 be.	 Ebben	 segítségünkre	
volt	 	 a	 tardoskeddi	 Szemerényi	 Károly	 Alapiskola	 is.	 Keleti	 fátyoltáncot	 lejtett	 a	Tűz	 virágai	 has-
tánccsoport,	a	Szivárvány	néptánccsoport	pedig	Moldvai táncok	című	koreográfiájával	lépett	fel.	
Nagy	sikert	aratott	az	érsekújvári	Czuczor	Gergely	Alapiskola	Jázmin	tánccsoportja	is.
A	színpadon	három	nyelven	hirdette	a	felirat		rendezvényünk	mottóját:
„Ne csak a bőröm színét lásd, vedd észre, mi van a szívemben!” (roma	közmondás)
„Nehľaď na to, akú má človek farbu, všímaj si, aké má srdce!” (rómske	príslovie)
„Nadyk pe kodo soskoj manusesko sino, dyk soskoj lesko ilo!” 

A	Pázmány	Péter	Alapítványnál	sikeresen	pályáztunk	a	„Tehetséggondozó programok megvalósí-
tása” témakörben,	s	az	alapítvány	kuratóriuma	830,- EUR	anyagi	támogatásban	
részesítette	rendezvényünket.	Köszönjük!          
                                                                                                                                                                           Benkő Timea

Nézőből szereplő lett
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Cigány fiú a barátom

A	legtöbb	ember	ítélkezik	mások	felett.	Sajnos	az	én	baráti	körömben	is	sokan	a	külsejük	alapján	
ítélték	meg	a	másikat.	Ez	ellen	nem	tudtam	sokat	 tenni,	hiszen	az	ő	szavuk	mindig	 is	nagyobb	
volt	 az	 enyémnél.	 Így	 inkább	 csak	 csendben	 félrehúzódtam	 a	 sarokba,	 próbálván	 megfelelni	
másoknak.	
Egy	napon	azonban	minden	megváltozott.	Új	fiú	érkezett	osztályunkba.	Gyönyörű	szeme,	haja	és	
ápolt	bőre	mindenkit	elvarázsolt.	Kiderült,	hogy	ez	a	fiú	más,	mint	mi.	Máshogy	nevelkedett,	más	
a	kultúrája.	Roma	származású	volt,	roma	családban	nőtt	fel,	ereiben	roma	vér	csörgedezett.	Emiatt	
már	az	első	hetekben	a	kiközösítettek	közé	tartozott.	Ő	születésekor	nem	választhatott	sötét	és	
világos	bőrszín	között,	ahogy	senki	más	sem.	Láttam	rajta,	bántja	őt,	hogy	a	többiek	nem	fogadják	
be	maguk	közé.	Minden	szünetben	bánatosan,	magányosan	ült	a	padban.	Egy	nap	megálljt	paran-
csoltam	magamnak.	Elegem	volt	az	állítólagos	barátaimból.	Mégis	kik	ők,	hogy	ítélkezzenek	egy	
olyan	ember	felett,	aki	nem	is	ártott	nekik?!	
Mikor	az	utolsó	óráról	is	kicsengettek,	felálltam,	és	a	fiú	padja	felé	vettem	az	irányt.	Megkérdeztem	
tőle,	 volna-e	 kedve	 egy	 kicsit	 beszélgetni.	 Felajánlotta,	 hogy	 ebédeljünk	 együtt.	 Hosszú	 órákat	
töltöttünk	egy	étteremben.	Jobban	megismertük	egymást.	Azt	hiszem,	ez	a	két	óra	volt	életem	
legboldogabb	pillanata…	Belészerettem.	
Egy	hónap	múlva	járni	kezdtünk.	A	családtagjainak	is	bemutatott,	akik	tisztességesen	élnek,	
és	állandó	munkahelyük	is	van.	Már	csak	az	osztályban	kellett	rendet	teremtenem.	Amikor	a	töb-
biek	látták,	hogy	nagyon	szeretjük	egymást,	úgy	döntöttek,	felhagynak	a	piszkálkodással,	és	békét	
kötnek	cigány	származású	barátommal,	aki	a	maga	tizenöt	évével	is	az	életem	része	lett.	
Remélem,	ez	a	történet	segít	majd	másoknak	belátni,	hogy	az	embereket	nem	származásuk	alapján	
kell	megítélni,	ugyanis	az	igazi	szépség	belülről	fakad.		

Vanya Dorottya 
kvinta 

Kedves fiatalok!
(Elhangzott 2008. május 15-én a Csemadok-székházban végzőseink ballagásán)

Az	élet	–	amelyet	a	ballagás	és	az	érettségi	táján	különböző,	hol	fenyegető,	hol	motiváló,	hol	fon-
tos	változást	jelző	hivatkozásként	szoktunk	emlegetni	–	a	megszületésünktől	fogva	egy	nagy	uta-
zás.	A	nagysága	és	nehézsége	abban	rejlik,	hogy	az	út	egyéni,	egyedi,	előre	nem	látható,	nagyon	
nehezen	tervezhető.	Vannak	széles	és	sima	szakaszai,	de	van	úgy,	hogy	göröngyös,	hogy	az	utazó	
akadályba	ütközik.	Néha	a	szembejövők	ellenfényei	vakítanak	el,	máskor	az	előzködők	próbálnak	
leszorítani.	Időnként	útelágazáshoz	érünk,	s	döntenünk	kell:	merre	tovább.	S	néha	egy-egy	zsákut-
cába	is	befordulunk…
A	ballagás,	a	búcsúzás	arra	 is	 jó	alkalom,	hogy	az	ember	számot	vessen:	hol	 tart,	mit	kapott	az	
eddigi	úton.	A	néhány	nap	múlva	lezajló	érettségi	vizsgákon	számot	adtok	arról,	hogy	elsajátítottá-
tok-e,	mit	akart	mondani	a	költő,	hogyan	kell	kifejezni	az	egyenletből	az	ismeretlent,	ki	győzött	és	
ki	vesztett	a	csatában,	s	hová	tartozik	a	rendszerben	a	vizsgált	elem.	Mindezt	az	anyanyelv	mellett	
akár	szlovákul,	angolul,	németül	is…	Izgulunk	értetek,	és	kívánjuk,	hogy	sikeres	legyen	a	vizsgátok,	
hogy	könnyű	kérdést	húzzatok,	hogy	az	is	eszetekbe	jusson,	amit	esetleg	nem	tanultatok	meg…	
Ne	féljetek,	ha	elakadtok,	tanáraitok	ugyanúgy	megsegítenek,	ahogy	tették	idáig	is	mindig.
Persze	azt,	hogy	ténylegesen	mit	adott	az	elmúlt	négy	év,	mit	adott	az	érsekújvári	Pázmány	Péter	
Gimnázium,	 az	 érettségi	 bizonyítvány,	 az	 abba	 bekerülő	 jegyek	 nem,	 vagy	 csak	 kis	 mértékben	
fejezik	 ki.	 Azt,	 hogy	 ténylegesen	 milyen	 útravalót	 kaptatok	 itt,	 az	 idő	 mutatja	 meg.	 Azt,	 hogy				
mennyire	készültetek	fel	a	nagybetűs	életre,	aszerint	fogjátok	megítélni,	hogy	az	eligazodáshoz,	
kaptatok-e	elég	mintát,	példát,	értéket,	tartást,	élményt,	kapcsolatot.
Kalkuttai	Teréz	anya	gondolatait	híva	segítségül:

Az Élet egyetlen esély, vedd komolyan.
Az Élet szépség, csodáld meg.
Az Élet kötelesség, teljesítsd.

Az Élet játék, játszd.
Az Élet érték, vigyázz rá.

Az Élet szeretet, add át magad.
Az Élet küzdelem, harcold meg.

Az Élet kaland, vállald.
Az Élet álom. Tedd valósággá.

Az Élet ígéret, teljesítsd.
Az Élet: élet. Éljed!

 Tisztelt Tanárok!
Engedjék	 meg,	 hogy	 az	 itt	 felsorakozott	 búcsúzó	 diákok	
–	 gyermekeink,	 valamint	 a	 szülők	 nevében	 köszönetet	
mondjak	munkájukért.	Ha	Önök	jól	átadták	gyerekeinknek,	
hogy	 mit	 akart	 mondani	 a	 költő,	 hogyan	 kell	 kifejezni	 az	
egyenletből	 az	 ismeretlent,	 ki	 győzött	 és	 ki	 vesztett	 a	 csa-
tában,	s	hová	tartozik	a	rendszerben	a	vizsgált	elem,	akkor	
sokat	tettek.	Megtették	azt,	amit	elvár	Önöktől	a	tanterv	és	
a	tanügyigazgatás.	Ha	emellett	arra	is	vezették,	affelé	is	irá-
nyították	gyerekeinket,	amiről	az	 iménti	 idézet	szólt,	akkor	
mindent	megtettek,	amit	egy	pedagógus	megtehet.	

	Az	Önök	munkája	ettől	hivatás,	küldetés	példa.	Köszönjük!	

                                                                                  A ballagó diákok szülei nevében:  Fodor Attila

A díjátadás pillanata

Színdarabunk, a Diszkótörténet

Vendégeink voltak- 
Szigeti László és Gejza Pischinger
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Kis híján szavaztunk is

2009.	 június	26-án	a	gimnázium	45	tagú	küldöttsége	egy	kedves	meghívásnak	tett	eleget:	ellá-
togattunk	Pozsonyba,	a	szlovák	parlament	épületébe.	Az	intézmény	diákjai	Juhász	György	MKP-s	
képviselő	meghívására	érkeztek	a	Szlovák	Nemzeti	Tanács	székhelyére.
	 Tardoskedd	község	polgármestere	egykor	jómaga	is	iskolánk	tanulója	volt,	s	most	sem	
feledkezett	 meg	 egykori	 alma	 materéről.	 Emlékezetesebb	 időpontot	 nem	 is	 választhatott	 vol-
na	számunkra,	hiszen	az	ominózus	napon	épp	a	nyelvtörvényről	készültek	szavazni	honatyáink.								
Abban	a	történelmi	pillanatban	léptünk	a	tárgyalóterembe,	amikor	Ján	Slota	szónokolt.	
Az	időzítés	miatt	ugyan	kissé	nehezünkre	esett	csendben	maradni	a	balkonon,	sőt,	néhány	diák	
azt	is	felajánlotta,	hogy	szívesen	szavaz	a	Szlovák	Nemzeti	Párt	képviselői	helyett,	de	az	indítványt	
kísérőnk	nem	fogadta	el.
Tanulóinkat	üdvözölte	Csáky	Pál	is,	aki	Bismarcot	idézve	viccesen	elmondta,	hogy	aki	szereti	a	kol-
bászt	és	a	politikát,	az	ne	nézze	meg,	hogyan	csinálják.	Tanulóink	számára	azonban	egyáltalán	nem	
tűnt	illúziórombolásnak	ez	a	látogatás,	ellenkezőleg.	Mivel	voltak	köztük	fiatal	MKP-aktivisták	is,	
szakavatottan	kérdezték	a	politikusokat.
Egy	tanulmányi	kirándulás	akkor	sikeres,	ha	utána	a	diák	azt	mondja,	érdemes,	tanulságos,	élveze-
tes	volt,	s	ide	bármikor	visszajönne.	Ezúttal	valamennyien	egyhangúlag	ezt	nyilatkozták.

Benkő Timea

Lotz János Nyári Diákegyetem

Iskolánk	diákjai	az	egész	tanév	során	rendszeresen	tudósították	Érsekújvár	polgárait	
a	városi	televízión	keresztül		intézményünk	mindennapjairól.	

Így	 amikor	 a	 Bonyhádi	 Petőfi	 Sándor	 Evangélikus	 Gimnázium	 és	 Kollégium	 egykori																																																					
diákja,	dr.	Lotz	János	világhírű	nyelvész	tiszteletére	és	emlékére	egyhetes	ingyenes	nyári	képzést	
hirdetett	augusztus	3-tól	9-ig,	a	gimisek	tudták,	ott	a	helyük.	A	tábor	célja	egyrészt	dr.	Lotz	szellemi	
hagyatékának	 ismertetése	volt,	s	persze	a	retorikával,	újságírással,	 riporterséggel,	szerkesztéssel	
szívesen	foglalkozó	diákok	komoly	továbbképzésben	részesültek.	A	világ	bármely	pontján	élő,	és	
a	magyar	nyelv	iránt	érdeklődő	fiatalok	számára	az	ismeretnyújtás	valamint	tapasztalatcsere	előa-
dások	és	csoportmunka	keretében	3	témakörben	folyt:

-	nyelvészet
-	média	kezdőknek,	haladóknak	
-	retorika,	érveléstechnika.	

A	szellemi	munka	mellett	a	szervezők	kiemelt	jelentőséget	tulajdonítottak	a	sportnak,	ennek	értel-
mében	minden	nap	programjában	szerepet	kapott	valamilyen	testmozgás	(csocsó,	görkorcsolya,	
kerti	 sakk,	 kosár-,	 kézi-	 és	 röplabda,	 foci,	 íjászat).	 A	 szakképzett	 témavezetőknek	 köszönhetően	
Bukai Éva	és	Reczai Lilla	(1.A)	hasznos	ismeretekkel	gazdagodtak.	
Témavezetőik	voltak:	

Radosné	Lengyel	Anna	író,	szerkesztő,	műsorvezető
Rados	Péter	író,	szerkesztő
dr.	Horváth	Iván,	az	ELTE	Régi	Magyar	Irodalom	Tanszékének	vezető	professzora	T.	Pintér	Károly	
főszerkesztő	és	Nagy	Bence.	

A		lányok	rátermettségét,	tehetségét	az	alábbiakban	közölt	az	a	két	írás	is	igazolja,	melyek	
a	táborban	készültek.

Benkő Timea 

A gimnázium küldöttsége Pozsonyban

Kifaggattuk Csáky Pált
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Akarsz újságíró lenni? – Interjú T. Pintér Károllyal

A	Lotz	János	nyári	diákegyetem	során	számos	érdekes	személyiséggel	ismerkedhettünk	meg.	
Közéjük	tartozik	T.	Pintér	Károly	is,	az	Evangélikus	Élet	című	hetilap	főszerkesztője.	

Őt	természetesen	az	újságírás	kulisszatitkairól	faggattuk.

–	Miért választotta az újságíró szakmát?

–	Eredetileg	filmrendezőnek	készültem,	és	azt	szokták	mondani,	hogy	akiknek	ehhez	nincs	igazán	tehetségük,	
azokból	 lesznek	a	filmkritikusok.	Nos,	nekem	az	első,	még	középiskolás	koromban	megjelent	 írásaim	törté-
netesen	filmkritikák	voltak.	Ez	idő	tájt	vált	szenvedélyemmé	a	tollforgatás,	noha	engem	tehát	tulajdonképpen	
a	„mozimánia”	vitt	újságíró	pályára.

– Miért éppen az Evangélikus Élet folyóiratot szerkeszti? Mindig is egy keresztény újságnál akart dolgozni?

–	Egyházi	lapokat	nem	csak	keresztények	olvasnak,	de	azt	gondolom,	hogy	keresztény	lapokat	csak	élő	hittel	
lehet	és	szabad	szerkeszteni.	Amíg	nem	jutottam	személyes	hitre,	addig	fel	sem	vetődött	bennem,	hogy	vallási	
orgánumoknál	dolgozzam.	Az	igazság	az,	hogy	ezt	követően	sem	én	jelentkeztem	az	Evangélikus	Életnél,	ha-
nem	felkértek	hetilapunk	szerkesztésére.	Egészen	2001-ig	világi	médiumoknál	dolgoztam.

– Milyen nehézségekkel jár egy főszerkesztői állás? Hogy ne ijesszük el a leendő újságírókat, a pozitívumokra is           
kíváncsiak vagyunk…

–	 A	 főszerkesztői	 pozíció	 elsősorban	 felelősségtöbbletben	 különbözik	 az	 újságírói	 munkától.	 Sikerélményét	
is	hasonló	adja:	ha	az	olvasó	elégedett	egy-egy	lapszámmal.	Valójában	azonban	minden	jó	írás	elsődlegesen									
a	szerzőjének	presztízsét	növeli.

– Napjaink rohanó világában egyre kevesebb az újságolvasó ember… Ön szerint mi kell ahhoz, hogy egy hetilap 
sikeresen működjön? Milyennek kell lennie egy újságnak ahhoz, hogy az emberek érdekesnek találják?

–	 Erre	 nehéz	 válaszolni.	 Ha	 tudnám	 rá	 a	 választ,	 valószínűleg	 én	 lennék	 a	 világ	 legsikeresebb	 folyóiratának																		
a	szerkesztője.	Az	 internetes	„lapok”	manapság	már	hang-	és	mozgóképanyaggal	 is	 tudnak	szolgálni.	Teszik	
ezt	soha	nem	látott	mennyiségben.	Talán	majd	akkor	jön	el	a	nyomtatott	sajtó	reneszánsza,	amikor	az	embe-
rek	megcsömörlenek	a	rájuk	zúduló	információk	özönétől.	Ebben	az	információ	özönben	ugyanis	nagyon	sok													
a	 szemét.	Talán	már	nincs	 is	messze	az	az	 idő,	amikor	újra	megnő	azon	újságok	ázsiója,	amelyek	segítenek	
kiválogatni	a	búzát	az	ocsú	közül.

– Mit gondol, miért fontos a mai fiatalságnak vallási jellegű lapokat olvasni?

–Az	ember	értékrendje	kamaszkorban	alakul	ki.	Aki	ebben	a	rendkívül	érzékeny	életkorban	ráérez	a	keresztény	
lapok	minőségére,	az	–	szerintem	–	azért	szerencsés,	mert	jó	irányból	enged	befolyást	értkrendje	kialakulásá-
ra.

– Tudna-e jó tanáccsal szolgálni a leendő újságíróknak?

–	Nálunk	a	szerkesztőségben	ki	van	függesztve	egy	bibliai	idézet	Pál	apostol	egyik	leveléből:	„Nem	magunkat	
prédikáljuk,	hanem	az	Úr	Jézus	Krisztust”.	Azt	gondolom,	bármennyire	nagy	is	a	kísértés	arra,	hogy	az	újságíró	
–	úgymond	–	médiaszemélyiséggé	avanzsáljon,	ez	a	munka	valójában	némi	alázatot	igényel.	Merthogy:	szol-
gálat.	Ugyanis	sohasem	az	újságíró	személye	a	fontos,	hanem	az,	akinek,	illetve	akiről	vagy	amiről	ír.	Ezt	talán	
nem	ártana	szem	előtt	tartania	minden	tollforgatónak.

 Bukai Éva

Szerkesztés tetőtől talpig

A	Lotz	János	nyári	diákegyetem	keretében	rengeteg	hasznos	és	tartalmas	programon	vehettünk	
részt.	A	szerdai	napon	például	felkerestük	a	Tolnai	Népújság	szerkesztőségét.	Izgatottan	vártuk	
a	délutáni	indulást	Szekszárdra,	hiszen	ez	a	nap	nem	mindennapi	élményt	ígért	a	számunkra.	Cso-
portunkból	ugyanis	sokan	álmodoznak	újságírói	karrierről,	s	most	végre	bepillanthattak	egy	iga-
zi	szerkesztőség	életébe.	Csakugyan	felemelő	érzés	volt	látni	azt	a	helyet,	ahol	minden	lényeges	
információ	azért	fut	össze,	hogy	azután	eljusson	másokhoz…

Egy	kedves	és	készséges	hölgy,	Hargitai	Éva	fogadott	bennünket.	Ő	már	hat	éve	újságíróskodik	
a	megyei	napilapnál:	rengeteg	cikkét	olvashattuk.	Kis	csapatunknak	röviden	bemutatta	a		Népújság	
rovatait,	majd	egy	átlagos	lapszám	felépítését	ismertette.	Körbevezetett	minket	a	szerkesztőség-
ben,	megmutatta,	hogyan	dolgoznak	az	egyes	csoportok.	Megismerkedhettünk		a	főszerkesztő,	
a	tördelőszerkesztő	és	természetesen	az	újságírók	munkájával	is.	Kiderült,	egy	cikk	rengeteg	kézen	
megy	át,	mire	a	lapba,	illetve	a	nyomdába	kerül.

Ezután	 betekintést	 nyertünk	 a	 napilap	 internetes	 szerkesztőségének	 munkájába.	 Láthattuk,	
hogyan	szerkesztik	a	hírportált,	és	az	ezzel	foglalkozó	munkatárs	kitért	a	hagyományos	és	az	inter-
netes	újság	különbségeire	is.
Rendkívül	hasznos	volt	ez	a	kirándulás:	láthattuk,	hogy	az	újságírók	élete	sem	könnyű.

 Reczai Lilla

A képzés

Készül az újság
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Diákok, pályázzatok!

Minden szülő vágya, hogy gyermeke nyáron is biztonságban, értelmesen töltse a megérde-
melt vakációt. Minden gyerek álma, hogy újabb és újabb helyekre jusson el, újabb és újabb 
barátokat szerezzen. S ha mindez egy ajándék kirándulás keretében lehetséges, akkor még 
a tanár is örül, mert úgy érezheti, kicsit ő is hozzájárult a szép élményekhez.

	 Diákjaink	nagyon	sok	pályázatba	bekapcsolódnak	határainkon	innen	és	túl.	A	sikeresek	
között	a	tavalyi	tanévben	ott	volt	Sóky	Bernadett	is,	aki	a	Rákóczi	Szövetség	keszthelyi	szervezete	
által	meghirdetett	egyik	versenyen	első	helyezést	ért	el	Wass	Albertről	készített	pályamunkájával.	
Ajándékul	 többek	között	egy	egyhetes	balatoni	nyaralást	kapott,	és	most	megosztja	velünk	ott	
szerzett	élményeit,	tapasztalatait.	
Berninek	 gratulálunk,	 a	 többi	 tanulót	 pedig	 így	 is	 ösztönözni	 szeretnénk,	 hiszen	 idén	 újra	 sok-
sok	pályázatra	felhívják	majd	figyelmeteket	a	tanárok,	s	a	többi	tényleg	csak	rajtatok	múlik.	A	mi	
tanácsunk:	kapcsolódjatok	be	minél	többe,	hiszen	nem	tudhatjátok,	melyikben	lesztek	sikeresek.	
S	ki	tudja?	Jövőre	akár	a	Ti	élménybeszámolótok	állhat	itt…

Benkő Timea 

Tudósítás a keszthelyi táborról

Tavaly,	 2008	 októberében	 megpróbálkoztam	 egy	 pályamunka	 megírásával,	 melyet	 a	 Rákóczi	
Szövetség	hirdetett	meg.	Elejével	vonakodtam	ugyan,	de	tanárnőm	és	édesanyám	ösztönzésére	
mégis	 belefogtam.	 Munkám	 témájául	Wass	 Albertet	 választottam,	 akit	 saját	 hazája	 és	 nemzete	
taszított	ki	és	kényszerített	emigrációba,	ő	mégis	halála	napjáig	hű	maradt	nemzetéhez,	és	nem	
felejtette	el,	honnan	is	jött.	Annak	ellenére,	hogy	a	magyar	állam	az	utolsó	pillanatig	megtagadta	
tőle	azt,	amit	éppen	ő		kiváltképpen	megérdemelt	volna	-	a	magyar	állampolgárságot.
Nagy	meglepetést	okozott	számomra,	mikor	megtudtam,	hogy	első	lettem,	és	ennek	fejében	két	
erdélyi	fiúval	együtt	részt	vehetek	július	utolsó	hetében	egy	keszthelyi	táborban,	melyet	a	Rákóczi	
Szövetség	immár	hatodik	éve	szervez,	elsősorban	csángó	gyermekek	számára.	Így	aztán	az	isko-
laév	utolsó	hete	számomra	rendhagyóan	alakult.	A	csángók	Romániában,	Moldva	tartományban	
eléggé	elszórtan	élnek,	mintegy	60	ezerre	tehető	a	lélekszámuk,	de	nagy	részük	magyar	nyelvű	
iskolákat	 nem	 látogathat,	 így	 sokuk	 nyelvtudása	 hiányos.	 A	 keszthelyiek	 célja	 elsősorban	 ezek-
nek	a	gyerekeknek	az	anyaországgal	való	megismertetése,	anyanyelvük	ápolása,	és	persze	nem	
utolsó	sorban	a	szórakoztatás.	A	gyerekeket	mindig	fogadó	családoknál	helyezik	el.	Nos,	ebben																							
a	programban	vehettem	részt	én	is.			

Egy	 nagyon	 kedves,	 Erdélyből	 származó	 fiatalasszonynál	 kaptam	 szállást,	 Beatrixnál,	 akinek	
jóvoltából	 tulajdonképpen	 kettős	 programokon	 vettem	 részt	 egész	 héten,	 mert	 a	 csoporttal	
szervezett	túrák	mellett	minden	napra	beiktattak	számomra	egy-egy	kirándulást,	mozilátogatást.	
Elvittek	magukkal	Gyenesdiásra	–	ez	Keszthellyel	szomszédos	település,	a	Keszegfesztiválra,	ahol	
számos	híresség	is	ott	volt.		Nem	csak	a	csángók	számára,	nekem	is	meglepetést	okozott,	mennyi	
csodálatos	látnivaló	van	a	Balaton	környékén,	melyekről	az	utazási	irodák	reklámanyagai	sokszor	
megfeledkeznek.	

Egy	fárasztó,	ám	felejthetetlen	kerékpártúra	keretében	jutottam	el	a	Papkilátóhoz.	Innen	a	Szigli-
geti-öbölre	láttunk,	mögötte	a	badacsonyi	hegyekkel.	A	szervezett	programok	keretében	jutottam	
el	a	Tapolcai-medence	peremén	található			Balatonedericsre,	ahol	a	hegyek,	a	dombság,	a	síkság,		
a	Balaton	és	sok	patak	teszik		változatossá		a	tájat.	Itt	rendezte	be	egy	régi	kúriában	Dr.	Nagy	Endre	
Afrika-kutató	Afrika	Múzeumát.	

A	 kastélyban	 tanzániai	 gyűjteménye,	 vadásztrófeái,	 népi	 faragások,	 használati	 eszközök	 kaptak	
helyet,	betekintést	adva	egy	távoli	ország	kultúrájába.	A	múzeum	körül	természetes	környezetben	
egzotikus	állatokon	kívül	szarvasok,	őzek,	muflonok	élnek.	

A	következő	napon	már	Gyenesdiáson	gyakoroltuk	a	céllövészetet,	a	következőkben	megjártuk	
Zánkát,	 Balatonberényt,	 Hegyestűt,	 bebarangoltuk	 a	 Kis-Balaton	 környékét,	 eljutottunk	 Bada-
csonyba,	Fenékpusztára.	Sor	került	egy	kulturális	estre	is,	amelyen	a	csángó	gyerekek	a	helyiek-
nek	 mutatkoztak	 be	 tartalmas	 műsorukkal.	 Beatrixék	 jóvoltából	 a	 programom	 még	 egy	 nappal	
meghosszabbodott,	 az	 utolsó	 napon	 így	 jutottam	 el	Tapolcára	 és	Vonarcvashegyre	 is.	 	 A	 tábor	
egyik	 szervezője	 és	 lelke	Vozákné	 Erika	 néni	 volt,	 aki	 bennünket	 is	 kalauzolt.	 Nagy	 élmény	 volt	
számomra	Keszthelyen	a	Festetics-kastély	megtekintése	is,	ahová	a	két	erdélyi	fiúval	együtt					
Berzsenyi	Éva	néni	vitt	el	minket,	mesélt	a	 látnivalókról,	 sőt	még	ajándék	könyveket	 is	kaptunk	
tőle.	Megtudtam,	Éva	néni	volt	a	pályázatok	kiértékelőinek	egyike.	

Bár	tudom,	hogy	ez	a	kis	tudósítás	hozzájuk	nem	jut	el,	szeretnék	mégis	ezúton	köszönetet	mon-
dani	nekik,	továbbá	„pótmamámnak“,	Beatrixnek	és	társának,	Gyurinak,	akiknek	jóvoltából	szám-
talan	felejthetetlen	élménnyel	lettem	gazdagabb.

Sóky Bernadett,
 kvarta

 

Beatrix és Bernadett
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A tantestület és diákság a 2008/2009-es tanévben

Száraz Dénes    igazgató	2009.1.31-ig
Peržel Magdolna   igazgatóhelyettes,	ill.	2009.2.1	-	4.30-ig	igazgató
PaedDr. Peternai Zsuzsanna, PhD.																																																																											igazgató	2009.5.1-jétől

Mgr. Bašternák Klaudia  fizika	-	biológia	
PaedDr. Bédi Andrea   biológia	–	kémia
PaedDr. Benkő Timea  magyar	-	szlovák
Mgr. Beňovsky Ilona  német	nyelv	-	etika
PaedDr. Bopkó László  szlovák	–	állampolgári	ismeretek
Borka Rozália   magyar	-	történelem
Mgr. Dózsa Roland   magyar	–	történelem
PaedDr. Gátasi Béla   matematika	–	informatika
Gubó Hedvig    szlovák	–	angol
Mgr. Horváth Tamás  hit-	és	vallásoktatás
Mgr. Kaderábek Péter  biológia	–	kémia
Mgr. Kollár Klaudia  magyar	–	német
Mgr. Kunya Anita   kémia	–	biológia
Meňušová Oľga   szlovák	–	német
Mgr. Miskó Hátas Anna  matematika	-	fizika
RNDr. Mojzes Ildikó  matematika	–	kémia
Mgr. Mojzeš Melinda  angol	–	szlovák
Mgr. Nagy Norbert   fizika	-	informatika
Mgr. Staňo Csányi Tünde  földrajz	–	environmentalisztika
Száraz Magdolna   történelem	–	filozófia

Óraadó tanárok:

Bielohuby Helga   német	vendégtanár
Mgr. Molnár Tibor   testnevelés
PaedDr. Peternai Zsuzsanna, PhD.                                                                            angol	–	pedagógia	

2009.4.30-ig
Szombath Károly   zenei	nevelés

Gyermekgondozási szabadságon:

Mgr. Dékán Mónika   fizika	–	matematika
Mgr. Miskolczi Annamária  matematika	–	kémia

További alkalmazottak:

Török Györgyi    bérelszámoló
Szakács Etelka   titkárnő
Kovács Sándor   gondnok
Dékány Margit   takarítónő
Fujas Žaneta    takarítónő
Paulík Éva    takarítónő
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A Csűrdöngölők tagjai:

Bogdány	Balázs	(prima)
Uzsák	Viktória	(secunda)
Agh	Ivett	(kvarta)
Borbély	Tibor	(kvarta)
Csányi	Kamilla	(kvarta)
Csuport	Máté	(kvarta)
Dojčán	Krisztina	(kvarta)
Juhász	Adrián	(kvarta)
Kollár	Ronald	(kvarta)
Tacman	Szabolcs	(kvarta)
Németh	Boglárka	(kvarta)
Baka	Alexandra	(kvinta)

Értékes vagy

Színjátszó	szakkörünk,	a Csűrdöngölők	spontán	alakult.	Öt	évvel	ezelőtt	elhatároztuk,	hogy	eljátsszuk	azo-
kat	 a	 meséket,	 szemelvényeket,	 amelyeket	 a	 tanítási	 órákon	 olvasunk.	 Ahogy	 nőttek	 a	 gyerekek,	 változtak																														
a	műfajok,	legutóbb	pedig	igazán	vagány	dologba	vágtunk	bele:	már	magunk	írtuk	meg	saját	darabunkat.	Azt	
hiszem,	épp	ez	az	igazi	érdekessége	legújabb	előadásunknak.	Max	Lucado	Értékes	vagy	c.	meséjét	gondoltuk	
tovább.
A	darab	üzenete	minden	mai	kamaszhoz	szól,	ezért	is	járjuk	sorra	a	környék	magyar	tanítási	nyelvű	alapiskoláit.	
Érsekújváron	kívül	játszottunk	a	szőgyéni,	lévai,	nagykéri,	tardoskeddi	gyerekeknek,	jártunk	Naszvadon,	ahol	
a	magyarországi	nagyigmándi	általános	iskolások	is	nézőink	voltak.	
Szerettük	 volna,	 ha	 minden	 gyerek	 megérti:	 ő	 igazán	 értékes.	 Akkor	 is,	 ha	 nem	 tud	 szépen	 táncolni,	 akkor	
is,	ha	mondjuk	ügyetlen	a	sportban,	akkor	is,	ha	esetleg	gyengébb	tanuló,	akkor	is,	ha	sovány,	ha	duci,	akár	
hosszú	a	haja,	akár	rövid,	ha	magas,	ha	alacsony…	Nem	fontos,	mit	gondolnak	rólunk	mások.	Elsősorban	saját	
magunknak	akarjunk	megfelelni!	
Mindezt	 egy	 tanmese	 segítségével	 próbáltuk	 tolmácsolni,	 amelyben	 a	 foltmanók	 előszeretettel	 jelölték	
egymást	 jónak	 és	 rossznak	 sárga	 és	 fekete	 matricák	 segítségével.	 Ha	 valakire	 minduntalan	 fekete	 pöttyöt	
ragasztanak,	az	egy	idő	után	maga	is	elhiszi,	hogy	ő	rossz,	értéktelen.	Nem	szabad	címkéznünk.
Szerencsés	 volt	 a	 témaválasztást,	 mert	 a	 szövegkönyvírás	 és	 a	 próbák	 során	 akaratlanul	 is	 rengeteg	 dolgot	
elárultak	magukról	a	gyerekek.	Kiderült,	„ciki”	ma	jó	diáknak	lenni.	A	színpadi	osztály	két	csoportra	oszlik:	emi-
nensekre	és	rebellisekre.	A	20	színjátszó	közül	egyetlenegy	sem	szeretett	volna	iskolai	dísznyakkendőt	viselő	
stréber	lenni,	ugyanakkor	nyolc	ilyen	szerepet	beleírtak	a	darabba.	Elgondolkodtató.
A	szakmai	zsűri	a	versenyeken	épp	azokat	a	részeket	emelte	ki,	amelyeknek	mi	magunk	vagyunk	a	szerzői	(1.	és	
4.	szín).	A	két	főszereplő:	egy	gimnazista	punk	lány	és	egy	ismeretlen	srác	az	interneten	ismerkedik	meg,	hóna-
pokig	chatelnek	egymással	anélkül,	hogy	találkoztak	volna.	A	lány	panaszkodik,	hogy	kiközösítik	az	osztályban,	
a	fiú	tanulságképpen	a	foltmanókról	mesél	neki.		A	történet	vége	mi	is	lehetne	más,	mint	happyend:	
a	két	internetes	ismerős	végre	találkozik…	
2008-ban	a	Pázmány	Péter	Alapítvány	Kuratóriuma	elfogadta	pályázatunkat	az	„Oktatási-nevelési intézmény 
mellett működő kulturális és művészeti csoportok” témakörben,	és	15 000,- Sk	támogatást	ítélt	meg	
a	Csűrdöngölőknek.
2009-ben	sikeresen	pályáztunk	az	Érsekújvári	Városi	Hivatalnál,	így	232,36,- EUR	támogatásban	részesültek
	színjátszóink.	Köszönjük!

Benkő Timea

Eddig bemutatott darabjaink:
2005	–	Petőfi	Sándor:	János vitéz	(daljáték)
2006	–	Fazekas	Mihály:	Lúdas Matyi	(mesejáték)
2007	–	Csetényi-Presser:	A piros esernyő	(zenés	mesejáték)
2008	–	Petőfi	Sándor:	A helység kalapácsa	(vígeposz)
2009	–	Max	Lucado:	Értékes vagy	(allegorikus	mese)

Bédi	Andrea	(kvinta)
Csányi	Kinga	(kvinta)
Gubó	Eduard	(kvinta)
Kantár	Kristóf	(kvinta)
Kiss	Nikolett	(kvinta)
Ruzsik	Zoltán	(kvinta)
Tóth	Emese	(kvinta)
Tóth	Dorottya	(kvinta)
	



Sekunda
Osztályfőnök: Száraz	Magdolna

 Bolya Szabina (Érsekújvár)
 Bopkó László (Érsekújvár)
 Dojčán Zoltán	(Nagykér)
 Guliš Dániel (Érsekújvár)
 Harča Edina	(Érsekújvár)
 Herczeg Bianka	(Kamocsa)
 Kanyicska Dávid	(Érsekújvár)
 Lehotka Péter (Ímely)
 Németh Réka (Érsekújvár)
 Pál Ádám (Érsekújvár)
 Pál Viktória	(Érsekújvár)
 Petricska Bernadett (Zsitvabesenyő)
 Pollák Philip Armand (Érsekújvár)
 Šárai Erika (Érsekújvár)
 Takáč Viktor	(Zsitvabesenyő)
 Tóth Arnold	(Tardoskedd)
 Varga Nicolette	(Zsitvabesenyő)
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Bédi Edina (Tardoskedd)
Bogdány Balázs (Tardoskedd)
Čizmazia Tímea	(Érsekújvár)
Danko Zsófia (Érsekújvár)
Esek Krisztína (Csúz)
Hajdu Natália (Zsitvabesenyő)
Hovorka Sofia (Andód)
Kmetyo Richard	(Nagykér)
Magyar Bianka	(Zsitvabesenyő)	
Magyar Kitty	(Zsitvabesenyő)	
Száraz Gabriella	(Nagykér)
Tomcsányi József Rómeó Iván (Naszvad)
Tóth Dóra (Tardoskedd)
Vanya Bettina Adriana	(Érsekújvár)
Veres Natália (Nagykér)
Záležák Monika (Érsekújvár)

Prima
Osztályfőnök	Mgr.	Bašternák	Klaudia



Kvarta
Osztályfőnök:	RNDr.	Mojzes	Ildikó
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Agh Ivett (Tardoskedd)
Bernáth Dániel (Zsitvabesenyő)
Beták Tamás (Érsekújvár)
Borbély Tibor (Érsekújvár)
Csányi Kamilla (Nagycétény)
Csuport Máté (Andód)
Dojčán Krisztína (Nagykér)
Hornyák Viktória (Kamocsa)
Ježo Enrico	(Érsekújvár)
Juhász Ádám (Érsekújvár)
Juhász Adrián (Érsekújvár)
Kollár Ronald (Érsekújvár)
Németh Boglárka (Érsekújvár)
Pánisz Bettina (Csúz) 
Sóky Bernadett (Érsekújvár)
Száraz Márk (Nagykér)
Tacman Szabolcs (Érsekújvár)
Tóth Katalin (Naszvad)
Tóth Viktor (Tardoskedd)

Tercia
Osztályfőnök	:	Mgr.	Kunya	Anita

Balogh Tamás (Érsekújvár)
Bukai László	(Udvard)
Csányi Márk (Udvard)
Csicsák Máté (Érsekújvár)
Galla Scarlett (Udvard)
Harcsa Károly (Érsekújvár)
Jóba Dominik (Szímő)
Kiss András (Érsekújvár)
Magyar Bence	(Naszvad)
Molnár Katalin	(Ógyalla)
Prodovsky Nikol (Érsekújvár)
Szedlák Péter	(Érsekújvár)
Szenczi Krisztián	(Érsekújvár)
Szolár Patrik (Nagykér)
Tanka Bálint	(Érsekújvár)
Tóth Réka	(Érsekújvár)
Uzsák Viktória (Ógyalla)	



Sexta
Osztályfőnök:	Mgr.	Beňovsky	Ilona
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Balogh Eleonóra	(Tardoskedd)
Érsek Anett (Ímely)
Ficza Szilvia (Érsekújvár)		
Galbavý Péter (Érsekújvár)
Hegedűs Kinga (Érsekújvár)
Kollár Dominik	(Szímő)
Kotlár Klaudia (Érsekújvár)
Kutak Tünde	(Szímő)
Puss Sándor (Andód)
Slama Szilvia (Érsekújvár)
Szabó Krisztína	(Tardoskedd)
Szabó Zsófia	(Naszvad)
Takáč Nikolett (Zsitvabesenyő)

Kvinta
Osztályfőnök:		PaedDr.	Benkő	Timea

Baka Alexandra	(Tardoskedd)
Balla Benjámin (Érsekújvár)
Bédi Andrea (Tardoskedd)
Brezík Péter (Érsekújvár)
Csányi Kinga (Tardoskedd)
Gubó Eduard (Zsitvabesenyő)
Kantár Kristóf (Andód)
Kiss Nikolett (Érsekújvár)
Kollár Margaréta (Szímő)
Ruzsik Zoltán (Tardoskedd)
Szenczi Mária (Érsekújvár)
Szolár Richard (Nagykér)
Tóth Viktor (Tardoskedd)
Tóth Emese (Érsekújvár)
Vanya Dorottya (Tardoskedd)



Oktáva
Osztályfőnök	:	Mgr.	Staňo	Csányi	Tünde		
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Anda Zsófia	(Érsekújvár)
Andruško Adrián (Nagykér)
Bagala Zsolt (Érsekújvár)
Balogh Krisztína (Érsekújvár)
Čizmazia Tamás (Érsekújvár)
Dobosi Victoria	(Naszvad)
Farkas Szilvia	(Érsekújvár)
Hanzelík Veronika (Nagykér)
Kálazi István (Udvard)
Kis Máté (Kisújfalu)
Maczkó Roger (Érsekújvár)
Múdry Renáta (Nagykér) 
Puss Pál (Andód)
Puss Péter	(Andód)
Rigó Bálint (Érsekújvár)
Rigó Krisztína (Érsekújvár)
Vojtek Zsófia (Érsekújvár)

Septima
Osztályfőnök	:	Borka	Rozália

Bahík Patrik (Érsekújvár)
Berkes Péter (Érsekújvár)
Decsi Dalma (Érsekújvár)
Dobosi Erika (Bajcs)
Ešek Márton (Csúz)
Furuglás Csaba (Zsitvabesenyő)
Gubó Richard	(Zsitvabesenyő)
Hanzelík Balázs (Naszvad)
Hornyák Zsolt	(Kamocsa)
Horváth Ronald (Érsekújvár)
Janyík Bettina (Tardoskedd)
Kiss Angelika (Érsekújvár)
Kišš Erika	(Érsekújvár)
Nagy Viktória (Szímő)
Puss Anikó (Andód)
 Rečka Dominika	(Érsekújvár)
Szládicsek Viktória (Nagykér)
Szolár Adrianna	(Zsitvabesenyő)
Vitko Dávid	(Érsekújvár)
Zámbó Krisztián (Érsekújvár)



2. A
Osztályfőnök:	Mgr.	Kollár	Klaudia
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Balogh Monika	(Tardoskedd)
Benkő Henrik	(Tardoskedd)
Bitter Krisztina (Köbölkút)
Csámpai Csaba	(	Nyitracsehi)
Csányi Noémi	(Udvard)
Czuczor Dávid	(Érsekújvár)
Dobosi Csilla (Naszvad) 
Gyurian Norbert	(Nagycétény)
Horján Annamária	(Keszegfalva)
Kollár Ádám (Érsekújvár)
Kovács Zsolt	(Naszvad)
Lacza Márk (Perbete)
Lengyel Gabriella	(Udvard)
Márony Krisztina	(Tardoskedd)
Maga Rita	(Zsére)
Mészáros Ronald	(Tardoskedd)
Nagy Attila (Érsekújvár)
Oszlík Alexandra (Érsekkéty)

Slávik Karin (Naszvad)
Somogyi Katalin	(Pered)
Takács Krisztína (Kürt)	
Tóth Tímea (Tardoskedd)
Tóth Tímea (Tardoskedd)
Valkovics Gabriella	(Zselíz)
Vanya Brigitta (Tardoskedd)
Vas Andrea	(Tardoskedd)
Záhorsky Bianka (Naszvad)	

1. A
Osztályfőnök:	Mgr.	Miskó	Hátas	Anna

Bajkai Bettina (Udvard)
Balaskó Kinga	(Köbölkút)
Bugyík Szabina (Tardoskedd)
Bukai Éva	(Udvard)
Danczi Tamás (Kürt)
Dojčán Dávid (Nagykér)
Együd Katalin (Alsóbodok)
Farkas Hajnalka (Udvard)
Galla Kinga (Érsekújvár)
Gyén Attila (Perbete)
Hugyivár Ádám (Érsekújvár)
Kašša Veronika (Érsekújvár)
Keve Ádám (Érsekújvár)
Kis Nikolett (Naszvad)
Kováč Barbara (Nagycétény)
Kulina Krisztína (Sókszelőce)
Lakatoš Hajnalka (Kürt)
Mánya Szabina (Szőgyén) 
Mészáros Nikolett (Érsekújvár)
 

Pinke Ágota (Naszvad)
Reczai Lilla (Érsekújvár) 
Ružensky Gabriella	(Köbölkút)
Sárai Balázs (Szőgyén)
Szénásy Andrea (Komárom)
Tóth Beáta (Pozba)
Tóth Jenő (Naszvad)
Varga Evelin (Martos)
Vince István (Érsekkéty)
Vrzák László	(Érsekújvár)



3. B
Osztályfőnök:	Mgr.	Dózsa	Roland

Balogh Bence	(Gúta)
Bazsó Klaudia (Naszvad)
Bazsó Szilvia (Naszvad)
Biró Szilvia (Perbete)
Bucskó Dávid (Farnad)
Chrenko Linda	(Lédec)
Csere Nikolett	(Érsekújvár)
Csontos Nikolett (Naszvad)
Dolezsai Enikő (Köbölkút)
Farkas Orsolya (Szímő)
Dallos Réka	(Érsekújvár)
Fodor Dávid (Dunaszerdahely)
Haris Ákos	(Naszvad)
Janiček Barbara (Naszvad)
Kucsora Klaudia (Gúta)
Melisek Blanka	(Érsekújvár)
Mikle Edit (Nagycétény)
Obranec Krisztina (Érsekújvár)
Sýkora Viktória (Szentpéter)
Száraz Erzsébet	(Nagykér)
Vanya Krisztina (Pozba)
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Borbély Anikó	(Gímes)
Budai László (Érsekújvár)
Csermák Attila	(Zsitvabesenyő)
Feszler Monika (Zsitvabesenyő)
Galla Gábor (Zsitvabesenyő)
Halász Bianka (Tardoskedd)
Jamrich Lívia (Kolon)
Karasz Mária (Nyitracsehi)
Kele Katalin (Udvard)
Keszeli Anita (Zsitvabesenyő)
Maczkó Erika	(Udvard)
Nagy Csilla (Udvard)
Papp Dávid (Nagylót)
Pásztor László (Érsekújvár)
Petráš Zsuzsanna (Érsekújvár)
Tóth Anna (Érsekújvár)
Vadkerti Márton (Udvard)
Vicena József (Udvard)

3. A
Osztályfőnök:	Mgr.	Kaderábek	Péter



4. B
Osztályfőnök:	PaedDr.	Bopkó	László

Balko Rita (Naszvad)
Barák Angelika Viktória (Érsekújvár)
Balogh Csaba (Tardoskedd)
Benkó Nikolett (Ógyalla)
Bernáth Klaudia (Kisújfalu)
Boldizsár Viktória (Zsitvabesenyő)
Csikós Csilla (Tardoskedd)
Dang Dinh Ramóna (Gúta)
Ferencz Katalin (Naszvad)
Hajnal Henriett (Kamocsa)
Košík Mónika (Nyitracsehi)
Makhali Krisztina (Gúta)
Molnár Gábor (Ógyalla)
Pataki Tamás (Érsekújvár)
Petráš Éva (Érsekújvár)
Pintér Ágnes	(Érsekújvár)
Struck Gustav Ingo (Érsekújvár)
Urbán Klára (Szőgyén)
Vaškovič Miriam (Nagycétény)
Zelenai Szimona (Szőgyén)
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4. A
Osztályfőnök:	Mgr.	Mojzeš	Melinda

Bányi Andrea	(Kolon)
Bátora Mónika (Baracska)
Czifra Zoltán	(Udvard)
Fodor Zsófia (Érsekújvár)
Kasnyík Brigitta (Kürt)
Kocsis Gergely	(Csúz)
Krasniči Teuta (Udvard)
Leczkési Dóra (Gúta)
Lovász Anita (Nagykér)
Marcinko Péter (Pat)
Maticsek Krisztina (Perbete)
Obranec Michaela (Érsekújvár)
Salgó Viktória (Udvard)
Salgó Zoltán (Udvard)
Szabó Gabriella (Érsekújvár)
Szalai Szabolcs (Érsekújvár)
Szekeres Andrea (Udvard)
Takács Attila (Érsekújvár)
Vígh Attila (Csúz)

IV. B
2008/2009



Rólunk írták
a 2008/2009-es tanévben

Meghatározó olvasmányélményem,	Katedra	2008.	szeptember
Ne hagyjuk veszni a tehetségeket!	Új	Szó	2008.	október	16.
Nem baj, ha elvész az ellenőrző!	Új	Szó	2008.	október	23.
Miniszter Bácsi!	Pedagógusfórum	2008.	október
Týždeň vedy na gymnáziu,	www.malacky.sk	24.11.2008
A Csűrdöngölők újra Tardoskedden,	Tardoskeddi	Hírmondó	2008/3
Meghatározó olvasmányélményem – diákjaimnak,	Pedagógusfórum	
2008.	november/december
Játékosan, újszerűen, hagyományosan,	Castrum	Novum	2008.	december
Így is lehet…	Castrum	Novum	2008.	december
A tolerancia jegyében,	Vasárnap	2008.	december	12.
Vígeposz a tornateremben,	Castrum	Novum	2009.	január
Hiánycikk a bizonyítvány és az osztálynapló,	Új	Szó	2009.	január	30.
Lemondott az érsekújvári gimnázium igazgatója,	Új	Szó	2009.	január	15.
A tolerancia jegyében,	Pedagógusfórum	2009.	január
Játszani is engedd!	Pedagógusfórum	2009.	január
Egy osztályt nyithatnak a nyolcéves tagozaton,	Új	Szó	2009.	február	4.
Taroltunk,	Castrum	Novum	2009.	február	10.
Érsekújvári győzelem Budapesten, Új	Szó	2009.	február	19.
Taroltunk, Pedagógusfórum	2009.	február
Zsapka Attila volt a századik versmondó,	Új	Szó	2009.	április	24.
Aggasztják a szülőket a tankönyvbotrányok,	Új	Szó	2009.	április	28.
Ki mindenki, hol mindenhol?	Vasárnap	2009.	május	8.
A gyermekszínház ünnepe Léván,	Új	Szó	2009.	május	9.
Új iskolai információs rendszer:	www.suli.sk	Castrum	Novum	2009.	május	9.
Új vezetés és nagy tervek az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban, 
Új	Szó	2009.	május	14.
Mikrofonvégen: Peternai Zsuzsanna,	Castrum	Novum	2009.	május	29.
MultikulturART – „elpáholták” a magyarok a szlovák gimnazistákat,	Új	Szó	2009.	június	2.
Kisebbségek kultúrájával ismerkednek, Castrum	Novum	2009.	május
Nové vedenie a nové plány v Gymnáziu P. Pázmáňa,	Nitrianske	noviny,	31.5.2009
Aki akarta, jól érezhette magát,	Castrum	Novum	2009.	június	5.
Ki mindenki, hol mindenhol?	Vasárnap	2009.	július	1.
Ki mindenki, hol mindenhol?	Vasárnap	2009.	július	29.
A strand zengett a magyar daloktól, Castrum	Novum	2009.	augusztus
Csűrdöngölők tájoltak a régióban,	Castrum	Novum	2009.	augusztus
Taroltak a tardoskeddiek,	Tardoskeddi	Hírmondó	2009/2
Kis híján szavaztunk is,	Tardoskeddi	Hírmondó	2009/2
Értékes vagy,	Tardoskeddi	Hírmondó	2009/2

Összegyűjtötte: Benkő Timea

Írnak rólunk

Iskola, iskola, ki a csuda jár oda...
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Felelős	kiadó:	PaedDr.	Peternai	Zsuzsanna,	PhD
Összeállította:	Benkő	Timea,	Dózsa	Roland

Fotó:	archívum
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Elérhetőségeink:	
Pázmány	Péter	Gimnázium
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Köszönjük mindenkinek az anyagi és erkölcsi támogatást! 
Diákjaink szüleinek a bizalmat, hogy hozzánk íratták gyermeküket!


