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„A közjót szerető polgárság áldozatából állok az ifjúság jobb nevelése miatt.“

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők, Kollégák és Iskolabarátok!

A gimnázium 1842 októberében fényes ünnepségek közepette nyitotta meg kapuit a tudásra vágyó 
fiatalok előtt. Hogy milyen elképzeléssel és céllal, máig hirdeti a vörös márványtáblába vésett mottó:      
„A közjót szerető polgárság áldozatából állok az ifjúság jobb nevelése miatt.“

Eleinte a tanítás nyelve a latin volt, és Ferenc-rendi papok oktattak, majd hamarosan a magyar lett az 
oktatás hivatalos  nyelve, s világi tanárok váltották fel a szerzeteseket.

1894-ben a négyosztályos algimnázium nyolcosztályos főgimnáziummá fejlődött. Mivel a régi 
Björnson utcai egyemeletes épület már szűkösnek bizonyult, 1911 szeptemberében újkori, impozáns 
épületbe költözött az intézmény, mely 1918 után katolikus gimnáziumként működött, később pedig 
reálgimnáziummá alakult.

A történelem során különböző helyeken folyt a tanítás. 1938-ban az érsekújvári gimnázium neve 
Magyar Királyi Állami Pázmány Péter Gimnázium, 1953-ban már Tizenegyéves Középiskola, s akkor 
a mai magyar alapiskola adott otthont az intézménynek. 1969-től áttérnek újra a négyéves oktatásra, 
ami ismét a régi iskola falai között zajlott.

Új színfoltot jelentett az iskola életében, amikor 1997-ben a hagyományos négyéves képzés mellett 
megindult a nyolcéves képzési forma a nyelvi tagozatos osztályokban. A közös igazgatású gimnázium 
magyar osztályai 2001-ben költöztek a jelenlegi Nyárhíd utcai épületbe. Az iskola 2004-től elnyerte 
jogos önállóságát, 2006 óta hivatalos neve: Pázmány Péter Gimnázium.

 Büszkén viseljük az esztergomi érsek és jelentős magyar prózaíró nevét, mely a szülők, tanárok, 
diákok közös választása volt. 2007 márciusában avattuk fel iskolánk előcsarnokában Szilágyi Tibor 
szobrászművész alkotását, mely névadónkat nyitott könyvvel, tanárként ábrázolja. „Nemes, szép élethez 
nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok, sok szeretet“ – hirdeti Pázmány gondolatát a 
szobor mellett olvasható mottó.

Miért is ez a történelmi betekintés gimnáziumunk múltjába? Ki lehet számolni – már 175 éve oktatja, 
vezeti, tanítja, összefogja iskolánk az érsekújvári régió magyar ajkú értelmiségét. Teszi ezt minden 
kedvező, de többnyire kedvezőtlen körülmények között is egy céllal: még hosszú évekig megmaradni 
a magyarság bástyájaként – világítótornyaként. Ezzel a tudattal próbálunk minden évben a lehető 
legszélesebb körű tudást és ismereteket nyújtani diákjainknak. Aktuális kiadványunkat lapozva bízom 
abban, hogy feladatunkban sikeresen helytállunk!      

PaedDr. Peternai Zsuzsanna, PhD.

igazgató
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szaktantermeket. Festettünk, 
rakodtunk, szereltünk, és néhány 
nap alatt egy új alma matert 
teremtettünk magunknak. 

• A Győri Nemzeti Színházban 
a Farkasok és bárányok című 
darabbal nyitottuk meg az idényt, 
majd ugyanebben a hónapban 
megtekintettük a Rómeó és Júlia 
című balettelőadást is.

November

• A kémia iránt érdeklődő végzőseink 
Komáromban a Tudományok Hete 
alkalmából a Selye János Egyetem 
új nanokémiai laboratórumaival 
ismerkedhettek 

• November 14-e és 21-e között egy mindenre kiterjedő, komplex tanfelügyelői ellenőrzés 
zajlott gimnáziumunkban.

• Beugró címmel Gál Tamás színművész tartott előadást diákjainknak.

• November 23-án tartottuk meg a hagyományos Nyitott napot, az elsőt az új 
épületben, melyen az érdeklődő kilencedikesek és szüleik interaktív foglalkozásokon, 
beszélgetéseken vehettek részt. Elsőseink ugyanezen a napon a helyi múzeumot 
keresték fel.

• A helyi Béke moziban Mallory címmel egy drogellenes filmet tekinthettünk meg.

• Dinamit - Diákok! Na mit csináljunk? címmel a TANDEM nonprofit szervezet tagjai 
tartottak játékos képzést a diáktanács tagjai számára. 

• Tanáraink egy KOOP-os képzésen ismerkedhettek a kooperatív tanítás módszereivel.

• November 30-án iskolánk diákjai és tanárai a   „nagy“ munka  jutalmaként egy költözködést-
tanfelügyelőt feledtető egynapos kiránduláson vehettek részt, a Határtalanul program 
jóvoltából felkerestük százhalombattai testvériskolánkat, majd az 56-os forradalom 
évfordulója alkalmából ellátogattunk 
Budapestre, a Terror Házába.

December

• December 1-jén az Érsekújvári 
Magyar Tanulóifjúságért Alapítvány 
támogatásával került sor a 
hagyományos díjkiosztó ünnepségre, 
melyen a város magyar tannyelvű, ill. 
magyar nyelven is tanító iskoláinak 
diákjai lettek díjazva tanulmányi 
eredményeikért és iskolájuk példás 
képviseletéért.

• December 2-án végzőseink 
mellére felkerült a zöld szalag. Senki 

Szeptember

• Szeptember 5-én az ünnepélyes 
tanévnyitóval kezdetét vette a 
2016/2017-es tanév, melyet 30 új 
elsőssel kezdhettünk meg.

• Elsőseink az első héten egy a 
holokauszt témakörét feldolgozó 
foglalkozáson vehettek részt. 

• Diákjaink a helyi Zmeták Ernő 
Művészeti Galéria szervezésében 
kreatív foglalkozásokon, 
alkotóműhelyeken élhették ki 
művészi hajlamaikat.

Október

• Névadónk, Pázmány Péter tiszteletére október 4-én már nyolcadik alkalommal 
szerveztük meg a Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedőt, melyen nagyrészt 
környékbeli  alap- és középiskolák diákjai vettek részt.  

•  Végzőseink a nyitrai Gaudeamus kiállításon tájékozódhattak arról, hova tovább a 
sikeres érettségi vizsgát követően.

• Október 7-én a százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium 
diákjaival közösen emlékeztünk meg az aradi vértanúkról és a szabadságharc hőseiről.

• Romániában került sor a nemzetközi Erasmus+ projekt újabb találkozójára, melyen 
iskolánk tanárai és diákjai találkoztak, és dolgoztak együtt külföldi partnereinkkel.

• Október 18-án diákjaink véradáson vettek részt.

• Az 56-os forradalom évfordulója alkalmából a nagykanizsai Thury György Gimnázium 
és Szakképző Iskola diákjai látogattak el hozzánk.

• Október 28-án, Újkeletű 
nacionalizmus címmel egy 
előadáson vehettek részt diákjaink a 
helyi galériában. 

• Egy korszak véget ért, és egy új 
korszak elkezdődött gimnáziumunk 
életében. Búcsút vettünk iskolánk 
régi épületétől, és átköltöztünk a 
szomszédos épületszárnyba, ahol 
korábban egy főiskola kihelyezett 
tagozata működött. Emberfeletti 
munkával, néhány nap leforgása 
alatt költöztettük át – diákjaink és 
szüleik segítségével - az osztályokat, 

Eseménynaptár  2016/2017-es tanév

A díjátadó kultúrműsora 

A papírgyűjtés legjobbjai

Díjazott diákok

Díjkiosztó 
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se mondta, hogy könnyű lesz, de 
sikerült!

• Mikulás-nap az iskolában. Piros 
ruhája volt, nagy szakálla és volt 
zsákjában minden jó.   

• A második évfolyam diákjainak 
szervezésében valósult meg 15-én 
az önkéntes nap, melynek során 
a tanulók helyi speciális oktatási 
intézményeket, ill. időseket gondozó 
intézményt látogattak meg, ahol kis 
műsorral, ajándékkal, foglalkozással 
vagy jó szóval tették szebbé a tanulók 
és lakók mindennapjait. Az iskola 
épületében gyűjtést szerveztünk a 
rászorulóknak tartós élelmiszerből, a 
fákra pedig szabadon elvihető, meleg 
sálak kerültek.

• Ugyanezen a napon zajlott iskolánkban a hagyományos Oros-kupa, amelyen a IV. A 
osztály focistái bizonyultak a legjobbnak. 

• Tanáraink és iskolánk alkalmazottai Pozsonyban egy csapatépítő foglalkozáson vehettek 
részt, amelyen együtt volt mindenki és minden: sülve-főve, a szó szoros értelmében.

• December 16-án az elsőseink „ünnepélyes“ keretek közt, embert próbáló feladatok árán 
végérvényesen gimnáziumunk diákjaivá váltak. 

• Rendhagyó tornaóra volt diákunkkal, Szmicsek Robival.

• A karácsonyi hangulat 22-én tetőzött, a II. A osztály karácsonyi műsorát követően sor 
került a versenyek és iskolai akciók kiértékelésére, amit ajándékeső követett, és kezdetét 
vehette a diákok és tanárok által egyformán várt karácsonyi szünet.

Január

• Az új év ünnepi hangulatban kezdődött, január 14-én újra dübörgött a banda a 
hagyományos reprezentációs diákbálban az elmaradhatatlan hangulattal, bálkirálynő, 
bálkirály választásával.

• Diákjaink is bekapcsolódtak a Biela pastelka – Fehér zsírkréta elnevezésű 
kezdeményezésbe azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsenek a vakok és gyengénlátók 
részére.  

• Január 30-a:  holokauszt nap, a toleranciára való nevelés napja a II.A osztályban.

• Bérleteseink a Doktor Zsivágó című musicalt nézhették meg a győri színházban.

Február

• Az idei tél nem kényeztetett el minket fehér karácsonnyal és vastag hótakaróval, a 
február első hetében a Jasná-völgyben sítúrán részt vevő diákjainknak azonban mégse 
volt okuk panaszra, bajnokok születtek a síléceken.

• OTP-nap az elsősök számára, melyen pénzügyi alapismeretekkel, elméleti és gyakorlati 
tudással gazdagodtak.

• A Bálint-napi vércsepp alkalmából 
diákjaink véradáson vettek részt. 

• Kalandozás az angolszász 
irodalomban: egy háromtagú, angol 
nyelvű társulat, a The Bear Theater 
jóvoltából megismerkedhettünk 
az angol és amerikai irodalom 
nagyjaival és jelentős alkotásaikkal.

• Idén is megvalósult a már 
hagyományosnak mondható 
Biztonságos Internet Nap, 
amelyen két tanulónk okította 
gimnáziumunk és a Czuczor Gergely 
Alapiskola diákjait a biztonságos 
internethasználatra.

• Idén sem maradhatott el a már 
hagyományosnak számító retró buli a helyi Csemadokban, az elmúlt évtizedek nagy 
hazai és külföldi slágereivel.   

• Februárban kétszer is jártak színházban a bérleteseink, először Verdi Traviáta c. operáját, 
majd Csoda címmel egy tragikomédiát tekinthettek meg.

Március

• Rendhagyó módon emlékeztünk meg a márciusi forradalmi eseményekről, Gál Tamás 
előadásában – és diákjaink közreműködésével - megtekinthettük az éppen 200 éve 
született nagy költőnk, Arany János Nagyidai cigányok című vígeposzát, az előadást 
követően a Magyarországon született, de jelenleg szlovák férjével és gyerekeivel Zsolnán 
élő Marosz Diánával beszélgethettek diákjaink, aki a szlovák – magyar együttéléssel 
kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg velünk.

• Arany hőseihez hasonlóan végzőseink is eposzba illő, heroikus küzdelmet folytattak, az 
érettségi vizsga írásbeli része állította őket komoly próbatétel elé.

• Városunk híres szülötte, Kassák Lajos életéről és munkásságáról tartott előadást 
hallgattunk a helyi könyvtárban.

• Iskolánk a holokauszt témakörét 
feldolgozó vándorkiállításnak adott 
otthont.

• Az Erasmus+ Nature Detectives 
projekt résztvevői március 20-a 
és 24-e között Százhalombattán 
találkozhattak újra, ahol nemcsak 
kutattunk - és jól éreztük magunkat 
-, hanem testvériskolai kapcsolatot is 
létesítettünk a helyi Széchenyi István 
Szakgimnázium és Gimnáziummal.   

• Idén is nálunk került megrendezésre 
a Dobré slovo verseny járási fordulója.

• A II. A osztály diákjai egy szakmai 

Legsikeresebb diákjaink

Példás iskolalátogatók

Kitüntetett diákok 
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előadáson vehettek részt a Vek nádeje 
idősek otthonában.

Április

• A költészet napja alkalmából verseket 
posztoltunk.

• Részt vettünk a város főterén, az 
autizmus világnapja alkalmából 
tartott rendezvényen.

• Iskolánk három diákja, Nagy Péter, 
Horváth Ágnes és Varga Eszter 
polgármesteri kitüntetésben részesült 
egy nagyszabású ünnepségen, 
melyen a város összes iskolájának 
legeredményesebb tanulóit díjazták. Kitűnő sporteredményeiért ugyancsak 
polgármesteri kitüntetésben részesült tanulónk, Jung Luboš is.

• Húsvét ünnepkörére készülve részt vettünk a Fő teret ékesítő tojásfa feldíszítésében.

• Iskolánk környékét takarítottuk a Föld napja alkalmából, majd dalra is fakadtunk – 
Énekelj a Földért, és részt vettünk a város által szervezett XXVI. Jarný ekofestival – Tavaszi 
ökofesztivál elnevezésű programon is.

• Bekapcsolódtunk a Nárciszok napja elnevezésű jótékonysági akcióba, diákjaink a város 
több pontján is gyűjtötték az adományokat a betegségben szenvedők támogatására.

• Az eTwinning projekt – az erről szóló képzésen tanáraink is részt vettek - résztvevői Lang 
Tamással, a helyi zsidó hitközség vezetőjével beszélgettek, majd felkeresték a zsinagógát 
és a város egykori zsidó temetőjét.

Május

• Május 9-én, ill. 11-én zajlottak a 
felvételi vizsgák, 28 diák nyert felvételt 
intézményünkbe.

• Gyere a könyvtárba! címmel Kecskés 
Ildikó módszertani előadásán vettünk 
részt.   

• Erasmus+projekt – az olaszországi 
Sarzanában került sor egy újabb 
nemzetközi találkozóra, ahol a 
projektzáró nagy találkozó előtt 
összegeztük és kiértékeltük az addigi 
munkát, és élveztük kicsit a napfényes 
Itáliát.  

• Egri, budapesti diákok, ill. százhalombattai testvériskolánk diákjai és tanárai látogattak 
el hozzánk a Határtalanul elnevezésű projekt jóvoltából.

Június

• Elsőseink utazhattak, kirándulhattak Határtalanul: a budapesti Károlyi Mihály Magyar-
Spanyol Tannyelvű Gimnázium diákjainak látogatását viszonozva négy napot tölthettek 

Budapesten.

• Június 5-e és 7-e között, a zöld 
asztalnál adhattak számot végzőseink 
a négy év során tanultakról, 
bizonyítva ezzel érettségüket, 
majd 9-én, könnyes búcsút véve 
az alma matertől „beleballagtak“ a 
nagybetűsbe.

• A Határtalanul projekt keretén 
belül látogatást tettünk a soproni 
Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnáziumban, iskolát, várost 
néztünk, és ellátogattunk Fertődre, az 
Esterházy-kastélyba is.

• „Hodinový vnuk“ az I. A osztályban.

• Június 29-én tartottuk a programban gazdag juniálist, melyen volt káoszjáték, LAN-party, 
az Erasmus+ program 30. évfordulója tiszteletére vetítéssel egybekötött beszámolókat 
tartottak diákjaink az elmúlt két év nemzetközi találkozóiról, és nem maradhatott el a 
gulyásfőző verseny sem.

• Június 30-án kiértékeltük az évet, mindenki megkapta méltó jutalmát – ajándékeső 
formájában, és méltó büntetését – bizonyítvány alakjában, elbúcsúztattuk Mojzes 
tanárnőt, aki az új tanévet már az alapiskola tanáraként kezdi, Bopkó tanár urat és 
gondnokunkat, Sanyi bácsit, akik a nyugdíjasok békés, gondtalan életére cserélték a 
zajos iskolát.  

• Tanáraink részvételével zárult az Erasmus+ találkozó Sarzanában, ahol kiértékelték az 
elmúlt két évet, és bemutatták az együttműködést lezáró közös projektet. 

Július

•  Az Erasmus+ program keretén belül három pedagógusunk hatnapos kurzuson vehetett 
részt Máltán, robotprogramozás 
és táblagép (tablet) használat a 
tanórákon témakörben. 

Augusztus

• Két alkalmazottunk vett részt 
Debrecenben a National Instruments 
mentorprogramjának megnyitóján. 
A mentorprogram szeptembertől 
segédeszközökkel támogatja a 
robotprogramozás megkezdését 
iskolánkban. 

• Három alkalmazottunk az Erasmus+ 
programnak köszönhetően két 
hetet töltött Angliában nyelvtanulás 
céljából.

Tiszta egyesesek

Sopronban

Nyitott angolóra

Jobbról Varga Dóra III.A
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Versenyek, eredmények a 2016/2017-es tanévben

Magyar nyelv és irodalom:

Az iskolánk által szervezett Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedő II. kategóriájában 
diákjaink bizonyultak a legjobbnak, Bombicz Eleonóra II. A  az 1. helyen, Szitás Bálint 
I. A pedig a 2. helyen végzett.

Márciusban a Szép Magyar Beszéd verseny kerületi fordulójában Mojzeš Max I. A osztályos 
tanulónk az 5. helyet szerezte meg. 

Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, a járási és a kerületi forduló eredményei: 
Vers -  Ožvald Tamara I. A - járási aranysávos, kerületi bronzsávos
 Csermák Bianka I. A  - járási ezüstsávos
 Valaška Vivien I. A  - járási ezüstsávos
 Ružík Zsófia II. A – járási aranysávos, kerületi bronzsávos
Próza - Mojzeš Max I. A – járási aranysávos

Szlovák nyelv és szlovák irodalom:

Helyesírási verseny - Pravopisná súťaž háziverseny osztályfordulóinak eredményei:
 I. A – Špek Zsófia II. A – Bombicz Eleonóra
   III. A – Andrejka Erika IV. A – Mechura Bea

A Poznaj slovenskú reč – Ismerd meg a szlovák nyelvet verseny iskolai fordulójában Földy 
Dóra III. A végzett az első helyen, és jutott tovább a járási valamint a kerületi fordulóba, 
ahonnan aranysávos minősítést elérve egyenes út vezetett a verseny országos 
fordulójába, ahol a 6. helyen fejezte be a nagy menetelést.

Az iskolai forduló további eredményei: Molnár Tímea II. A – 2. hely, Czuczor Viktor II. 
A – 3. hely. 
Gimnáziumunk adott otthont a Dobré slovo verseny járási, ill. a Poznaj slovenskú reč 
verseny kerületi fordulójának.

Német nyelv:

A német olimpia kerületi fordulójának eredményei:
 2A kat. - Czuczor Viktor II. A, 6. hely
 2B kat. – Horváth Ágnes IV. A, 1. hely

Horváth Ágnes továbbjutott az országos fordulóba, ahol az 1. helyen végzett.

2017 márciusában sikeres  B1 szintű  DSD-vizsgát tettek:

 Bopkó Márton III. A Haris Erika III. A
 Czuczor Viktor II. A Čeri Marietta III. A
 Furuglás Csilla III. A Ponesz Karin III. A
 Mészáros Tímea III. A Radványi Bernadett III. A

Angol nyelv:

Az angol nyelvi olimpia iskolai fordulójának eredményei:

2A kat.  1, Szitás Bálint I. A   2B kat.    1, Bara Áron IV. A
 2, Bombicz Eleonóra II. A   2, Dallos Zsófia IV. A
 3, Szabó Dóra II. A   3, Nagy Péter IV. A

A járási fordulóban Szitás Bálint az 5. helyet, Bara Áron az első helyet szerezte meg 
saját kategóriájában, Áron továbbjutott a kerületi fordulóba, ahol a 4. helyen végzett.  
  
Spanyol nyelv:

A spanyol nyelvi olimpia kerületi fordulójában, B kategóriában Andrejka Erika III. A a 4. 
helyen,  Janyík Viktória III. A pedig a 8. helyen végzett. 

Történelem:

Gimnáziumunk két csapata kapcsolódott be a Kárpát-medencei Gloria Victis történelmi 
vetélkedőbe, a Bencsik Csilla, Csikós Enikő és Linter Krisztina II. A alkotta csapat 
továbbjutott a budapesti 2. fordulóba, ahol az 57. helyen végeztek.

Múltidéző – A magyar reformkor és a szlovák 
nemzeti mozgalmak címmel tartott vetélkedő 
országos döntőjében a Gőgh Réka, Nagy Vivien 
és Takács Tamás II. A alkotta csapat a 8. helyen 
végzett.

A Csillagok közt fényességes csillag – Szent 
László életéről szóló vetélkedő 2. fordulójába 
továbbjutó csapat: Bencsik Csilla, Csikós Enikő, 
Linter Krisztina  a 12. helyet szerezte meg. 
A lányok sikeresen szerepeltek az Esterházy 
János és kora elnevezésű vetélkedő feladatlapos 
és internetes fordulójában is, és továbbjutottak 
az Alsóbodokon szervezett Kárpát-medencei 
fordulóba, ahol a 8. helyen végeztek.

Földy Dóra - a Poznaj slovenskú reč
 legjobbja

Kerületi forduló -  Poznaj slovenskú reč - 
jobbról Földy Dóra III.A

Heuréka
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Az Esterházy-versenyben gimnáziumunk másik 
csapata is mindkét fordulóban sikeresen 
szerepelt, azonban egy iskolából csak egy csapat 
juthatott tovább: a 2. csapat - Csermák Bianka, 
Lévárdi Orsolya és Valaška Vivien I. A osztály.

Biológia:

A keszthelyi Pannon Egyetem Georgikon 
Kara által meghirdetett Georgikon Biológiai 
Tanulmányi Verseny levelező fordulójából a 
döntőbe jutott Csere Gréta I. A, aki a legjobb 
külhoni versenyzőként egy egyhetes keszthelyi 
üdülést nyert.    

 
A biológia olimpia kerületi fordulójának A kategóriájában Dobrovodsky Mária III. A a 
15. helyen végzett. 

Kémia:

Idén is sikeresen szerepelt a gútai Tudománytörténeti vetélkedőn a Bombicz Eleonóra, 

Gőgh Réka és Nagy Vivien II. A összeállítású csapat, a lányok a 2. helyen végeztek.

A kémia olimpia B kategóriájának kerületi fordulójában Bombicz Eleonóra II. A a 11. 
helyen végzett, a verseny C kategóriájában két diákunk jutott a kerületi fordulóba, Gubo 
Viktória a 24., Lévárdi Orsolya a 27. helyen végzett.   

Informatika:

INFOPROG 2017 - Magyar középiskolák nemzetközi informatikai versenye – Molnár 
Géza IV. A 8. hely. 

Hittan:

Az Illés Friderika, Illés Rebeka és Kováč Liliána IV. A alkotta csapat a Biblia-verseny első 
fordulójában a 7., a második fordulóban a 13. helyen zárt.

Testnevelés:

- tájfutás: a lányok csapata a 11. és 12. , a fiúké a 6. és a 15. helyen végzett
- tollaslabda, fiúk, járási forduló 5. hely
- röplabda, fiúk: körzeti 1. hely és továbbjutás a járási fordulóba, ahol a 3. helyet szerezték         
meg 
- futball, középiskolás fiúk járási alapköre – 2. hely
- tájfutás, középiskolák járási köre - fiúk egyéniben 1., 2. és 6. hely, csoportban  2. hely –  
     továbbjutottak a kerületi fordulóba
                                                                 - lányok egyéniben 1., 2. és 3. hely, csoportban 1. hely                                                                                                                                   

(továbbjutottak a kerületi fordulóba)
 
- középiskolák atlétikai bajnoksága: járási forduló                
200 m-es síkfutás (1. és 4. hely) 1. hely Keve Ábel II. A -  továbbjutott a kerületi fordulóba
100 m-es síkfutás (1. és 3. hely)   1. hely Keve Ábel, 3. hely Szitás Bálint I. A továbbjutás 
a kerületi fordulóba         
800 m-es síkfutás – 6. hely, 4x100 m-es váltó  - 2. hely

A kerületi fordulóban Keve Ábel 100 m-en és 200 m-en egyaránt a 2. helyen végzett, 
Szitás Bálint a 25. lett. 
- tájfutás, kerületi forduló - fiúk egyéniben 16., 22. és 32. hely – csapatban  6. hely 
                                                  - lányok egyéniben 16., 18. és 24. hely – csapatban 6. hely
 

Atlétáink Ifjú természettudósok

 

Káosz játék Szabó Dóri II.A, Varga Eszter I.A

Polgármesteri díj - Varga Eszter I.APolgármesteri díj - Horváth Ágnes IV.A

Polgármesteri díj - Nagy Péter IV. A
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Érettségi vizsgák 

A 2016/2017-es tanévben 29 diákunk érettségizett. A három kötelező vizsgatárgyon kívül (magyar 
nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, angol nyelv) egy választott tantárgyból kellett 
vizsgázniuk. Ezen felül még legfeljebb két tárgyból tehettek önkéntes vizsgát. Összesen11 diák 
érettségizett 5 tantárgyból.
Mind a 29 diákunk sikeresen érettségizett. 

Az írásbeli vizsgák időpontja:

2017. március 14. – szlovák nyelv és szlovák irodalom
2017. március 15. – angol és német nyelv
2017. március 16. – matematika
2017. március 17. – magyar nyelv és irodalom
 
Magyar nyelvből és irodalomból az alábbi négy téma közül választhattak az érettségizők:

1. Már megint neked volt igazad!  
(Elbeszélés) 
2. Az elektronikus eszközök világában élünk 
(Értekezés a modern életmód előnyeiről és hátrányairól) 
3. Nem baj, ha más vagy, és eltérsz a sablontól! 
(A barátom / barátnőm jellemzése) 
4. Ilyennek képzelem el jövendő otthonom 
(Leírás)

Szlovák nyelvből és szlovák irodalomból az alábbi témák közül kellett egyet kidolgozniuk az érettségiző 
diákoknak:

1. Zima konečne odchádza 
(Opis) 
2. „Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“ Albert Einstein 
(Úvaha) 
3. Ďakujeme, milí rodičia! 
(Slávnostný prejav na stužkovej slávnosti) 
4. To predsa nemôže byť pravda! 
(Rozprávanie)

Az írásbeli érettségi vizsga eredményei:

Tantárgy Szint
Diákok
száma

Külső
(extern)

Országos 
átlag

Belső
(intern)

Angol nyelv B2 29 75,43 % 68,4 % 75,17 %

Matematika - 7 58,57 % 45,9 % -

Magyar nyelv és irodalom - 29 69,30 % 57,6 % 80,76 %

Szlovák nyelv és szlovák irodalom - 29 54,53 % 43,8 % 67,54 %

A szóbeli érettségi vizsga eredményei:

Vizsgatárgyak Vizsgázók száma Átlag

Angol nyelv B2 szinten 29 1,55

Állampolgári ismeretek 7 1,67

Biológia 12 1,42

Informatika 1 1,00

Kémia 8 1,00

Magyar nyelv és irodalom 29 1,55

Matematika 7 1,14

Német nyelv 29 1,76

Szlovák nyelv és szlovák irodalom 8 1,83

Történelem 7 1,29

Összeállította: Miskó Hátas Anna

Állampolgári ismeretek  Írásbeli vizsgák
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Továbbtanulás

A 2016-2017 –es tanévben 29 diákunk érettségizett. Közülük szeptembertől huszonhatan kezdték meg 
tanulmányaikat a választott intézményekben.

Hazai felsőoktatási intézmények Diákok száma

Selye János Egyetem, Komárom, Tanárképző Kar, óvodai és 
elemi pedagógia 1

Selye János Egyetem, Komárom, Gazdaságtudományi Kar, 
informatika 1

Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Közép-európai 
Tanulmányok Kara 4

KonstantinFilozófusEgyetem, Nyitra, Pedagógiai Kar 2

Komenský Egyetem, Pozsony, Gyógyszerészeti Kar 2

Komenský Egyetem, Pozsony, Természettudományi Kar 3

Szlovák Műszaki Egyetem, Informatikai Kar 1

Szlovák Műszaki Egyetem, Építészeti Kar 1

Szlovák Mezőgazdasági Egyetem, Nyitra, Agrobiológiai és 
élelmiszeripari Kar 1

Ciril- Metód Egyetem, Nagyszombat, fizioterápia 1

Külföldi intézmények

Masaryk Egyetem,Brünn, Jogi Kar 1

Vysoké učení technické, Brünn, Építészeti Kar 1

Veterinární a farmaceutická univerzita, Brünn, állatvédelem 

és welfare
1

Mendel Egyetem, Brünn, Kertészeti Kar 1

Ausztria - Wirtschaftsuniversität Wien, ekonómia 1

Dánia – Herning VIA – Design – Fashion Design 1

ELTE, Budapest, PPK, pedagógia 1

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, japonológia 1

Szent István Egyetem, Budapest, Kertészettudományi Kar 1

Összeállította: Mojzes Ildikó

Díjazott diákjaink

Horváth Ágnes IV. A osztályos tanuló
Kurzweil - díj

A gimnázium történetének egyik legsikeresebb diákja.
Az eddigi tanulmányai során hihetetlen bravúrt hajtott végre. Hatszor lett a 
német nyelvi olimpia országos győztese a 2B kategóriában.
Mellékesen megnyerte a XV. Vámbéri Idegen Nyelvű Verseny A kategóriáját, 
és másodikasként átvehette Besztercebányán a C1 szintű nyelvtudást 
tanúsító bizonyítványt.

Kivételes eredményeiért nemcsak polgármesteri díjban részesült, legutóbb 
Nyitra megye elöljárójától, Milan Belicától vehetett át díszoklevelet.

Munkájára számithatott az iskola az Erasmus+ és Comenius projektjekben is.
Szabadidejében rendszeresen teniszezik és zongorázik.

Nagy Péter IV. A osztályos tanuló
Holota-díj

A tavalyi tanévben megnyerte a Poznaj slovenskú reč járási fordulóját. 
A kerületi fordulón a 2. helyen végzett, és így képviselhette az iskolát az 
országos megmérettetésen is.

Komáromban kétszer is részt vett a z EUROPA DIRECT által szervezett Mladý 
Európan nevű regionális vetélkedőn, ahol a 15 csapatból egyedüli magyar 

iskola képviselőként, csapatával a 4. helyen végzett.

A kreatív és innovatív képességeit kipróbálhatta a HP által meghirdetett INNOVATION CAMP nevű 
versenyen egy 5 fős csapat tagjaként.
Bekapcsolódott az iskola projektjeibe is. A Comenius projekttel Olaszországban járt, az Erasmus + 
keretén belül pedig Bulgáriába vitte el a pázmányosok hírét.
Az iskolai műveltségi vetélkedők győztese is volt az osztálytársnőjével, ill. 2 évig betöltötte a diáktanács 
elnökének pozícióját .

Kecskés Anikó IV. A osztályos tanuló
MTA- könyvjutalom

A versszeretete bizonyára családi hagyományból ered, de ehhez párosul a 
tehetsége , kitűnő szervezőkészsége és a tánctudása. Igazi, színpadra termett 
ember, aki az iskolai ünnepségek állandó résztvevője volt.

A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó versenyen ezüstsávos minősítést 
kapott.

Ezenkívül a Szép Magyar Beszéd verseny kerületi fordulóján képviselte az iskolát. Nélküle nem 
jelenhetett volna meg az iskolai diákújság . Anikó megbízhatósága és egyénisége a titka annak,hogy az 
első évfolyamtól a mai napig képviseli az osztályközösséget a Diáktanácsban.
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Művészeink

Nagy kár, hogy a képzőművészeti és zenei nevelés kiszorult a gimnáziumok tantervéből. Ezt a hiányt 
némileg pótolja a művészet és kultúra tantárgy, ezen azonban nagyrészt művészettörténettel 
foglalkozunk. Néha azonban sikerül időt szakítani saját alkotások elkészítésére is, ezek a művek többnyire 
illusztrációk vagy versikék egy-egy irodalmi szöveghez. Minden diák kötelezően többet is készít a tanév 
során, ezek közül válogattunk.

Benkő Timea

Mechura Beáta IV. A osztályos tanuló 
MTA- könyvjutalom

Másodikasként a Poznaj slovenskú reč kerületi fordulóján a 3. helyen végzett 
és az országos megmérettetésen a 6. lett. Tavaly ugyanezen versenyen a 
kerületi 4. helyet szerezte meg.

Nagy Péterrel együtt kétszer is részt vett a komáromi EUROPA DIRECT iroda 
által szervezett Mladý Európan regionális vetélkedőn, ahol csapatuk a 4. 

helyen végzett.
Az osztályközösség aktív tagja, egyike a legöntudatosabb diákoknak.

Rátz Artúr IV. A osztályos tanuló 
A Pázmány Péter Polgári Társaság könyvjutalma

Sport és újra sport. Nem volt olyan sportesemény az évek során, amelyen ne 
vett volna részt.

Állandó tagja az iskola foci-, floorball-, röplabda és kosárlabda csapatának. 
Egyénileg a futásban tűnik ki a tehetségével. A BEH olympijského dňa 
verseny 14. évfolyamán megnyerte a járási fordulót a középiskolás fiúk 

1260m kategóriájában. A Comenius projekten belül Pécsett és az Erasmus + projekten belül Bulgáriában 
képviselte a pázmányosokat és mindezek mellett elkötelezett cserkész.

Illés Friderika és Illés Rebeka IV. A osztályos 
tanulók 
A Pázmány Péter Polgári Társaság 
könyvjutalma

Az ikerlányok tanulmányaik során minden évben 
csapattagként szerepeltek a Biblia olimpián és 
bejutottak az ipolysági országos döntőbe is . A 
tavalyi eredményük a legértékesebb, hiszen a 4. 

helyen végeztek.

Az osztályközösség megbízható tagjai. Pályaválasztásukat rendkívül befolyásolták azok az élmények 
és tapasztalatok, amelyeket a Jótékonykodási napok alatt szereztek a város különböző szociális 
intézményeiben.

Mojzes Ildikó

III. A Varga Dóri, Szőke Viki III.A

Lacza Laura, Petrík Lilla I.A

Furuglás Csilla, Andrejka Erika 
III. A

Haris Erika, Čeri Marietta III. A

Farkas Jenny, Dobrovodsky Mária 
III. A
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Szövegértelmezés az értő olvasás évében

„A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzetnek, s a nemzeti léleknek mind igen 
szép képe, mind hív fenntartója s ébresztője!” (Kazinczy Ferenc)

A tanárok feladata egyre tudatosabban, hatékonyabban fejleszteni tanítványaik szövegértését, 
hiszen a 2015/16-os tanév módszertani útmutatója szerint idén az állami inspekció ellenőrzései is 
elsősorban az értő olvasásra fognak irányulni. Rengeteg változatos módszer, továbbképzés, szakirodalom 
áll rendelkezésünkre a témában. Az olvasóvá nevelés mégis komoly erőfeszítést jelent. Hosszú évek óta 
az országos kompetenciamérések azt mutatják, hogy a tanulók nem válnak elkövetelezett olvasóvá, 
könyvszeretővé.

         Erre reflektálva indította el 10 évvel ezelőtt a debreceni Ady Endre Gimnázium az Olvass többet! című 
versenyt. A programba először 2009-ben, a Magyar Nyelv Éve alkalmából kapcsolódtak be az érsekújvári 
Pázmány Péter Gimnázium diákjai. „A verseny színvonalas, igényes. Részvételünk is bizonyítja, hogy 

Kurucz Csenge Szilvia, 

Szabó Péter I.  A

Takács Károly I V. A

Budinský Dóra, 

Hanzlík Csilla III.ATakács Károly IV. A

I.A osztály

III. A osztály

Dobrovodsky Mária, 

Farkas Jenny III. A

Szabolcs Orsolya, Szilva Dániel 
I. A

Csere Gréta I. A

Andrejka Erika, Furuglás Csilla 
III.A

Čeri Marietta, Haris Erika III.A

Csere Gréta, Ožvald Tamra I. A
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támogatom a kezdeményezést. Jómagam is tapasztalom, hogy hiányosságok vannak a szövegértés 
területén. Sopánkodni, panaszkodni nem elég. Tenni kell a javulásért. És ez a verseny már előrelépés. A 
megmérettetés, a külső motiváció rendkívül fontos a munkánkban, így szembesülünk a valósággal, és 
tudatosítjuk, hogy magasabbra kell emelni a mércét” - vallja a Pázmány Péter Gimnázium igazgatónője, 
Peternai Zsuzsanna.

 A verseny ötlete és a feladatok inspirációként szolgáltak a pázmányosok számára – nyolc 
éve saját regionális szövegértelmezési anyanyelvi vetélkedő indult, melynek célja a hallott szövegértés 
fejlesztése.

            Idén október 4-én, az intézmény névadója születésének 446. évfordulóján rendeztük a VIII. 
Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedőt. A versenyt volt diákunk, Leczkési Dóra, a Komáromi Jókai 
Színház súgója nyitotta meg, aki maga is nap mint nap irodalmi szövegekkel dolgozik. A műsorban 
fellépett az I.A osztályból: Göbő Anna, Mojzeš Max , Ožvald Tamara, Nagy Erika, Varga Eszter, Kacsinecz 
Rita, Valaška Vivien, a III.A-ból Varga Dóra. Minden résztvevő megkoszorúzta a Pázmány-emlékoszlopot 
udvarunkon.

A megmérettetés két kategóriában zajlott. Az alapiskolások Robert L. 
Stevenson A kincses sziget című regényének egy részletéhez kapták 
a feladatlapot, a gimnazisták Déry Tibor Képzelt  riport egy amerikai 
popfesztiválról című írásának részletét értelmezték. 

Teljesítményük alapján szövegértelmezésben idén a legjobbak:

1. kategória - alapiskolások 

1. hely: Viola Eszter, Gútai Nagyboldogasszoy Egyházi Iskolaközpot

2. hely: Pócs Barnabás, Kürti MTNYAI

3. hely: Šukola Eszter, Csongrády Lajos MTNYAI Szőgyén

2. kategória - középiskolák 

1. hely: Bombicz Eleonóra, Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár

2. hely: Szitás Bálint, Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár

3. hely: Vojtek Lili, Duna Utcai MTNY AI és Gimnázium Pozsony

Számunkra a verseny fontos hozadéka az is, hogy 
kapcsolatot teremt a régió végzős alapiskolásai, 
illetve középiskolásai között. Jövőre is mindenkit 
visszavárunk.

Benkő Tímea

Ünnepi megemlékezés a nemzeti gyásznap alkalmából

                  2016. október 7-én a mártírhalált halt aradi hősök előtt tisztelegtünk az érsekújvári Pázmány 
Péter Gimnáziumban. A szigorú megtorlást a százhalombattai Széchenyi István Szakgimnázium és 
Gimnázium tanáraival és diákjaival közösen elevenítettük fel.

 „Az osztrákok bosszújának országszerte több százan estek áldozatul, katonák és civilek egyaránt. 
Nemcsak az aradi tizenháromra, hanem rájuk is emlékezünk ezen a napon. Azokra az emberekre, akik 
életüket adták nemzetünkért, a szabadság eszméjéért” – hangsúlyozta az ünnepi szónok, Peternai 
Zsuzsanna, intézményvezető.

 A megemlékezésen gyertyagyújtással róttuk le kegyeletünket az aradi vértanúk portréi előtt, 
amelyeket Borbély Edit nagycétényi pedagógus gyűjteményéből kölcsönöztünk. A diákok felidézték a 
hősök utolsó mondatait. Kiss Ernő honvéd altábornagy szavai kimondottan hozzájuk szólnak: „Istenem, 
az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy 
Krisztusé legyen a szívük és a hazáé életük.” 

Benkő Timea

Leczkési Dóra, a komáromi 
Jókai Színház súgója

A verseny résztvevői Jobbról - Bombicz Eleonóra II.A, 
Szitás Bálint I.A

Koszorúzás

Az ünnepi szónok Leróttuk kegyeletünket
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Románia

Románia az én szememmel

       2016 őszén az Erasmus+ program keretében töltöttem el egy hetet 
egy romániai kis faluban, Gălăneștiben. Ezen időszakról szeretnék most 
pár gondolatot megosztani veletek.

      Nem mondanám, hogy közkedvelt célpont lenne, de talán azért mert 
nem ismerik igazán az emberek. Mint a többi országnak, Romániának 
is megvan a maga szépsége, csak nekünk, magyaroknak olykor az 
előítéletek a meghatározóak, mintsem a tapasztalataink vagy a pozitív 
hozzáállás. Kezdetben nekem is voltak félelmeim a másoktól hallottakkal 
kapcsolatban.

     Az út odafelé nagyon hosszú volt, ezzel ellentétben az utolsó két 
óra nagyon hamar eltelt. Számomra izgalommal teli pillanatok voltak 
ezek, mivel nem állt módomban megismerni a fogadó családot. Késő 
este érkeztünk meg az iskolához, ahol meglepő módon senki nem várt 
minket. Már legalább 10-15 perce fagyoskodtunk az épület előtt, amikor 
megjelent egy bácsi, aki az iskola fűtéséért felelős. Útba igazított minket, 
így Radóc felé vettük az irányt, ahol a hotel bejáratánál nagy lelkesedéssel vártak minket a családok. 
Eljött a nagy pillanat. Kiderült, kinél fogom eltölteni ezt az egy hetet. Bepakoltuk a bőröndöket az 
autóba, és nyomban elindultunk hazafelé. Paula, Timi befogadójának egyik rokona vitt minket haza, 
mivel Maria szülei nem rendelkeznek autóval. Első két nap nem sokat tudtunk kommunikálni, mivel ő 
még csak két éve tanulja az angolt. 

Ez nagyon zavart, mivel szerettem volna jobban megismerni őt és a családját. Az első napot az iskolában 
töltöttük, és játékokkal megismerkedtünk a többiekkel, valamint megtanították nekünk a jellegzetes 
román néptáncukat. Körbevezettek bennünket az iskolában, és bemutatták az oktatási rendszerüket. 
Este szabad programot kaptunk, amit tartalmasan ki is használtunk. Megragadtuk a lehetőséget 
,és kimentünk a közeli parkba a szomszéd kisfiúval aki egyaránt egy diákot fogadott, méghozzá 
Olaszországból. Ekkor a többiek megpróbáltak segíteni Marianak az angolban, úgy érzem, a hét végére 
nagyon sokat fejlődött. 

A kedd délelőttöt ugyancsak az iskola épületében töltöttük, részt vettünk egy közös ebéden a többi 
ország tanáraival és diákjaival, délután pedig egy rövid műsor keretén belül üdvözöltek minket 
hazájukban, valamint megtekintettük a sucevițai kolostort, ami lenyűgöző látványt tárt elénk. 
Harmadnap meglátogattuk a Stefan cel Mare Egyetemet Suceavában, amely egyike Románia legjobb 
és legfejlettebb felsőoktatási intézményeinek. Újdonság volt számunkra, hogy egy helyen megtalálható 
volt az összes kar tanszéke, ami nálunk nem meghatározó. Itt az erdőmérnöki kar egyik professzora 
tartott nekünk előadást az invazív növényekről, amik természetesen megtalálhatók a környéken. 

Csütörtökön egy Cacica nevű településre látogattunk el, ahol megnéztük a sóbányát. Kezdetben nagyon 
büdös volt odalent, de idővel hozzászoktunk. Meglepett, hogy lent a bányában található volt egy 
focipálya is, ilyet korábban még nem tapasztaltam. Ezt követően szemügyre vettük a voroneți kolostort, 
amely egyike az Észak-Moldva templomai néven a Világörökség listájára került hét templomnak. Részt 
vettem életem első kalandparki élményén, tele izgalommal, olykor akár félelemmel is. Elején nagyon 
fáztunk, mivel mint utólag megtudtuk 2 °C lehetett. Végére úgy érzem, nagyon belejöttem. Sajnos 
nem tudtam sok tipikus román ételt megkóstolni, de amit kóstoltam, az viszonylag jónak mondható. 

Pénteken megérkeztünk az iskolába, elbúcsúztunk a többiektől majd útnak indultunk. Újra várt ránk a 
fárasztó út.

    Összességében azt tudom elmondani, hogy nagyon nagy élmény volt, sokféle emberrel ismerkedtem 
meg, sok új impulzus ért, és nagyon jó volt megküzdeni különböző problémákkal részben önmagam.

Nagy Vivien

Egy hét Romániában

Sokféle előítélettel utaztam Romániába, bár meg kell hagyni, ez nem volt egy illemtudó dolog, és a végén 
kiderült, hogy nem is kellett volna aggódnom. Már az utazás előtt felvettem a kapcsolatot az engem 
vendégül látó lánnyal, mégis kételyekkel és félelemmel  utaztam két napig Galaňesti-be, azonban  az is 
lehetséges, hogy a rázós, szerpentines utak segítettek rá az aggodalmamra. Még mielőtt elértük volna 
úticélunkat, máris ízelítőt kaptunk Románia látnivalóiból. 

Először egy temetőt néztünk meg, ami lehet, egy kicsit furcsának tűnhet, mégis, ha Romániában 
járnak mindenképp el kell ide látogatniuk! A Vidám temető Szaploncában található, ahol több, mint 
800 ,,vidám“ , színes sír van, a keresztfákon az ott nyugvó, halállal megbékélt ember életét humorosan 
elmesélve fiktív monológként. Másnap a budapesti Terror Házához hasonlító múzeumba látogattunk 
el. Itt betekintést kaphattunk, hogy az ország miképpen élte meg a XX. századi diktatúrát, és ezáltal 
valamelyest azt is megérthettük, hogy miért van ilyen állapotban az ország még ma is. Aztán vasárnap 
este végre odaértünk. 

A családok már izgatottan vártak minket. Jó érzéssel töltött el, hogy míg más ,,párok“ csak szégyenlősen 
álltak egymás mellett, addig Paula és én egymás nyakába ugorva vártuk, hogy végre mesélhessünk 
egymásnak. Még aznap, amint hazaértünk, megkóstolhattam egy tipikus romániai vacsorát. Nagyon 
ízlett, bár meg kell hagyni, az anyukája egész héten nagyon finomakat főzött nekem. Hétfőn reggel az 
iskolában találkoztunk. Egy gyors és unalmas iskolai körbevezetés után-mondjuk az iskolájuk tényleg 
nagyon szép-, következett pár ismerkedős játék, aztán délben ebéd, ahová ,,callal meg karucával“ 
szállítottak minket –azaz lovasszekérrel vittek minket ebédelni.

 Délutánra a romániaiak egy tartalmas műsort 
készítettek a vendégeiknek. Kedden a közelgő 
Halloween alkalmából tököket faragtunk evőkéssel, 
prezentációkat hallgattunk, -illetve a bolgárok esetében 
csak egy néma filmet néztünk.  Minden ország a maga 
szépségét mutatta be. Majd később, délután a feromon 
csapdákkal ismerkedtünk, meglátogattuk a műhelyt, 
ahol a híres fekete kerámia készül, az utolsó program 
pedig egy gyönyörű kolostor megtekintése volt. 
Érdekessége ennek az ortodox  templomnak, hogy 
mint kívül, mint belül fennmaradtak a több, mint 800 
éves festmények, melyek a templom falait díszítik. 
Szerdán egy szucsevai főiskolára látogattunk, ami 

irigylésre méltó volt a szlovákiaiakat figyelembe véve. Itt 
tartottak nekünk egy előadást a veszélyes növényekről, 

illetve állatokról, majd az erdészeknél egy lelkes öreg bácsi mesélt nekünk az erdő lakóiról és a vadászat 
fontosságáról. 

 A következő nap fák között másztunk, ismét megcsodáltunk egy UNESCO által védett templomot, 

Sárkányok kertje

Az előadóval
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majd a cacicai sóbányában lélegeztünk nagyokat, hogy tisztítsuk tüdőnket. Ez egy nagyszerű hely volt, 
hol gondoltak idősre és fiatalra egyaránt, és így a még ma is működő bányában találhattunk oltárt, 
sportpályát, múzeumot, faházat hintákkal és egy kis tavat. Péntek reggel a búcsú után már korán reggel 
nekivágtunk utunknak, hisz még nagyon hosszú és kacskaringós út áll előttünk, de szorítottunk időt 
meg egy kis túrára a Sárkányok kertjében.

Összességében egy fantasztikus, programokkal teli hét volt, bár az idő nem kedvezett. Rengeteg új 
embert ismertem meg, és minden kultúráról egy kicsivel többet tudhattam meg. De mégis a legjobb 
dolog ezen a héten az volt, hogy a Romániáról alkotott véleményem tévhit, hisz csodálatos emberekkel 
találkozhattam, és csak remélni tudom, hogy ez a barátság Paulával fennmarad, és a jövőben meglátogat. 
Most ő van a soron, hogy felfedezze Szlovákiát, mint én tettem ezt vele Romániában. 

Mészáros Tímea

Diákutaztatási programmal a Terror Házában

2016. november 30-án a Pázmány Péter Gimnázium 
valamennyi diákja és tanára ellátogatott a 
százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziumba 
és Gimnáziumba. A két intézmény már korábban 
együttműködött az Erasmus+ projekt keretén belül, 
most egy még szorosabb partneri kapcsolatot 
terveznek kiépíteni. Málnási-Szász Myrtill igazgató 
hangsúlyozta, hogy szívügyének tartja a határon kívüli 
magyar iskolákkal való baráti kapcsolatot, hiszen ő 
maga is Erdélyből származik.

Az iskolalátogatás után a pázmányosok a főváros felé 
vették az irányt. „Aki valaha járt már Budapesten, tudja, 

hogy a főváros legszebb sugárútja az Andrássy út. Ez a két 
oldalán fasorral szegélyezett, pompás paloták és méltóságteljes lakóházak közt vezető nyílegyenes út 
köti össze a Belvárost a Hősök terével. Nevét az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legkiválóbb magyar 
államférfijáról, gróf Andrássy Gyuláról kapta” – olvasható a Terror Háza ismertető füzetében. Aki pedig 
valaha is tanult 20. századi történelmet, azt is pontosan tudja, hogy az Andrássy út 60. 1944-től 1956-
ig a borzalmak, a rettegés, a félelem háza volt. A 
múzeum a terror áldozatainak állít emléket, és 
emlékeztet a diktatúrák rémtetteire. 

 Magyarország leglátogatottabb 
múzeumának rekonstruált pincebörtönében a 
legvásottabb gimnazista is elcsendesül, amikor 
tudatosítja, hogy a kínzásokba az áldozatok 
egy része már a kihallgatás közben belehalt. 
Megrendülten hallgatja a tárlatvezetőt: „A 
testet összetörő, lelket megalázó gyötrelmeket 
túlélő fogvatartottak bármilyen jegyzőkönyvet, 
beismerő vallomást hajlandóak voltak aláírni. 
Hogy aztán a kivégzőhelyre, börtönbe, 
munkatáborba jussanak.”

Események képekben 

Az invazív fajokról

Ballagás Diákbál

Autisták világnapja

Az aradi 13

Avatás

Terror háza

A két intezmény tanárai Százhalombattán
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LAN-party

Rendhagyó tornaóra

Mikulás

Kertész leszek, fát nevelek...

Juniális

Énekelj a földért

Karácsonyi műsor

Iskolai kirándulás

Bálkirálynő és bálkirály

Költészet napja
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 Az utazást anyagilag a Rákóczi Szövetség támogatta. „A Diákutaztatási program keretén 
belül a buszköltséghez 200 000 forinttal járultak hozzá. Fontosnak tartottam, hogy az egész iskola részt 
vegyen, hiszen a diákságnak általában nem sokat mondanak a 20. század történései, főleg azok nem, 
amelyek a 2. világháború után történtek. Épp ezért kimondottan szükséges megismertetni velük olyan 
formában, hogy az emlékezetes is maradjon számukra” – összegezte Peternai Zsuzsanna igazgató.

Benkő Tímea

A kézzel-lábbal küzdés művésze 

Volt egy elképzelésem arról, hogy az agresszív, 
verekedős gyereket kell küzdősportra járatni, hogy 
fegyelemre neveljük. Tombolja ki magát az edzésen, 
vezesse le a feszültséget, tanulja meg a szabályokat, 
amelyeket be kell tartani. Jung Ľuboš csak mosolyog, 
miközben ezt ecsetelem neki. „Én nem tudom – 
vonja meg a vállát –, én sosem voltam erőszakos 
gyerek. Most sem élnék vissza a képességemmel. Ha 
beszólna is valaki, nem ütném meg...”

 Még szerencse. Mert az illető nagyon 
rosszul járna. Ľuboš ugyanis szakszerűen acélozza 
testét, az érsekújvári Taekwon Do Academy ígéretes 
tehetsége. 2016-ban ő lett junior 76+ kategóriában a 
szlovák bajnok.

 A 17 éves újvári pázmányos gimnazista korábban focizott, de nem volt igazán sikerélménye, 
hát úgy döntött, kipróbálja a koreai eredetű harcművészetet, hiszen egykor édesapja is karatézott. A 
napi edzés hamar meghozta gyümölcsét. Már egy év után elkezdte gyűjteni az érmeket. „Három edző 
foglalkozik velem felváltva: Peter Tóth, Michal Vavro, Lenka Révaiová.  Hetente kétszer járok a klubba, 
négyszer konditerembe, egyszer futok, és nyújtok is otthon sokat. A strechingre az edzésen is nagy 

hangsúlyt fektetünk, volt, hogy már a könnyeim 
csorogtak, annyira fájt a húzódó izmom, de az edző 
akkor sem könyörült rajtam.”

A harcművészet gyakori sérülésekkel jár. Ľuboš egy-
egy edzésről felszakadt szemöldökkel, monoklival, 
véraláfutásokkal megy haza. „Előfordul, hogy az 
edző addig üt, amíg össze nem esek. Azt értékeli, 
hogy újra és újra felállok, nem adom fel. Ez a 
tulajdonság az életben is jól jön.”

Zöld övesként a szlovák válogatott tagja, de ennek 
nem tulajdonít nagy jelentőséget. „Életem legelső 
versenyén rögtön fekete öves ellenfelet kaptam, 
szét is rúgott rendesen. Október 29-én viszont 
Kassán, amikor szlovák bajnok lettem, az egyik 
ellenfelem két fokozattal magasabb öves volt, lám, 
mégis én vertem ki őt.”

Igazán a nagy nemzetközi versenyekre szeret járni, 

Szlovák bajnokként Kassán

Kultúrműsor

Tojásfa készítése

Tanévnyitó

Önkénteseink

Költözünk
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Mint ahogyan mások a mai végzősök is, akiknek a 174 éves Pázmány Péter Gimnázium hamarosan a 
múlt lesz.

Az ünnepi előkészületeink során döbbentem rá arra, hogy az egyik oldalon mennyire ragaszkodnak  a 
diákjaink az előző évek szalagavatóinak forgatókönyvéhez, a másik oldalon pedig mindig készek valami 
újjal kiegészíteni. Mivel meggyőződésem, hogy a teremben levők  közül  én vettem részt a legtöbb gimis 
szalagavatón, bátran kijelenthetem, hogy a mi gimnazistáink többször hagyományt teremtettek  a város 
szalagavatóinak  történetében. 

Hogy mivel ? 

A bevonuló, ill. nyitótáncok mellett a 80-as évek végén  a gimisek táncoltak először palotást. Köszönet  
érte Klein Marika néninek, később Forró Dórinak, napjainkban pedig Benkő Tímea tanárnőnek. Az iskola 
megalakulásának 150-dik évfordulójára jött létre az 1992-ben a lánykórus és bizonyára ez a tény is 
hozzájárult ahhoz, hogy a szalagavatókon ezután sokkal tisztábban, bátrabban énekeltek a végzősök. 
Olyan 6 éve megjelent a keringő, és 3 éve mindig előadnak nagyon kreatív, rövid táncképeket is. A mai 
este is része lesz  majd pázmányos szalagavatók történetének. 

Mojzes Ildikó

2016-ban is volt önkéntes nap

A Pázmány Péter Gimnázium iskolaprogramjának része a toleranciára való nevelés és mások elfogadása. 
Minden évben más és más módon közvetítjük diákjainknak az értékeket, viszont vannak akciók, 
rendezvények, amelyek minden évben ismétlődnek. Ezek közé tartozik immár ötödik éve a decemberi 
hónapban megszervezett önkéntes nap. Ezen a napon a második évfolyam diákjai Érsekújvár szociális 
intézményeiben töltenek egy napot. 

Idén a Csodaország bölcsödébe, a Vek nádeje idősek otthonába és a Regionális edukációs-szociális 
központba készültek programmal és kézműves foglalkozásokkal. A diákok aktív részesei lehettek az 
egyes intézmények mindennapjainak, saját szemükkel és saját bőrükön tapasztalhatták a szociális 
dolgozók, óvónők és speciális pedagógusok munkáját. Hisszük, hogy az ilyen módon szerzett tapasztalat 
és élmény helyettesíti, sőt felülmúlja a teoretikus felkészítést, és reálisabb betekintést nyújt az élet ezen 
területére.

Peternai Zsuzsanna

ott ha kikap is, tapasztalatot szerez.  „Tanulni ott lehet, nálunk Szlovákiában nem annyira fejlett még ez 
a sportág.”

Ľuboš két számban versenyez: formagyakorlatban és küzdelemben. A formagyakorlat az elsajátított 
technikák (lépések, ütések) adott koreográfia szerinti dinamikus, erős és szép végrehajtása. A bírák 
azt értékelik, hogy a versenyző milyen erősen üt, mennyire stabil, milyen a  légzése. Aranyérmét 
küzdelemben szerezte, itt a sportolók kézzel, lábbal felsőtestre és fejre támadnak.

„Önvédelemben – például kézfeszítés, fojtások - még kezdőnek számítok, és most kezdem tanulni a 
töréstechnikát, erőpróbában is indulni szeretnék a versenyeken. Már vágtam is otthon méretre fát, hogy 
legyen min gyakorolni. Ami még érdekel, az a T-KI. Ezek 2 m magas speciális rúgások.”

A tékvandóbajnok szabadidejében videókat elemez, Bruce Lee a példaképe. Verseny előtt szeret egyedül 
lenni, ilyenkor még a családot se látja szívesen. „Nyugodtnak kell maradni, mert ezek a dolgok nemcsak 
az izomról szólnak, minden fejben dől el – vallja. - És alázat kell. A profi sportolónak, ha nagy a szája, 
akkor kikap. Edzőt, ellenfelet tisztelni kell. Meg a tanárokat” – teszi gyorsan hozzá mosolyogva. 

Az eredményeitől egyáltalán nincs elszállva. Még egy rendes fényképet sem tud magáról adni, azt 
mondja, keressek a klub weboldalán, ő ezekkel a dolgokkal nem foglalkozik. Szeretném, ha mutatna 
videofelvételt a bajnokságról, ahogyan bunyózik. Nos, olyanja sincs. „Amit eddig elértem, az még semmi 
- legyint. - Majd az Európa-bajnokság, az már valami lesz...”

Hm. Hát igen. Mondta ő, hogy fontos az alázat. 

Benkő Timea

Szalagavatói osztályfőnöki beszéd (részlet)

Korok jönnek, mennek. Az ünnep jelentése átértelmeződött az iskolákban, országokban. A szalagavató 
hagyományrendszerét alakítja, formálja az idő. Nem  jobb és nem rosszabb a mai, nem kevesebb vagy 
több, mint az egykori volt. Más.  

  

Palotás Tabló 2015 -16
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helyzeten. A szélben zászlóként lobogó sálak pedig 
remek figyelemfelkeltők. Talán azoknak is eszébe juttatja 
a rászorulókat, akik eddig csak elfordították a fejüket. 
Így dupla hasznuk van. Mivel úgy gondoltuk, az ötlet 
még nem igazán honos a városban, ezért a sálakat csak 
szimbolikusan kötöttük fel egy tanítási délelőtt idejére, 
utána levettük és az élelmiszercsomaghoz adva Horváth 
tanár úr segédletével továbbítottuk a rászorulóknak.

Peternai Zsuzsa

Diákok! Na mit csináljunk?

Diáktanács. A diákélet közvetítője. Na de mi is ez pontosan? 
Munka? Vagy szórakozás? Egészen biztosan mind a kettő. 
Hiszen ránk hárul a felelősség, az osztályok bizalma, 
miszerint minden vágyukat továbbítjuk és igyekszünk 
megvalósítani, hogy minél érdekesebbek és színesebbek 
legyenek az amúgy szürke hétköznapok. Na de mi is készít 
fel bennünket erre a feladatra? Pontosabban ki? KIK? 2016. 
november 25-én volt szerencsénk diáktársainkkal részt 
venni egy képzésen, amelyet a TANDEM nonprofit szervezet 
biztosított. Minden osztályból 2-3 diáktársunk jelent meg. 
Két mentor érkezett iskolánkba, akik egész nap, idejüket 
nem sajnálva foglalkoztak velünk. Játékos módon tanították 

nekünk az együttműködést, az egymással szemben való 
tiszteletet, a pontosságot és a bizalmat. Módszereik zseniálisak és hatékonyak voltak. 

Mindenki kapott egy saját diákönkormányzat-vezetői kézikönyvet, amit az elején, fejezetekre osztva 
megismertettünk egymással. A sok új információ segített aztán a nap folyamán megoldani a különböző 

feladatokat. Megtanultuk, hogy a diákönkormányzat 
szerves része diákéletünknek, és hogy szorosan összefügg 
emberi jogainkkal. Megismertük a hatékony és helyes 
kommunikáció alapjait és a konfliktusok kezelését is. A 
legfontosabb számunkra az volt, hogy mindenki nyíltan 
beszélt a másikkal. Senki sem félt kimondani véleményét 
vagy ötletét, nem félt megjegyzést tenni. 

Mindenki meghallgatott mindenkit, és talán ez volt a kulcs 
a megoldásokhoz, így „győztünk” közösen. Szerintünk a nap 
végére megváltozott szemléletünk a diákönkormányzattal 
és annak tevékenységével kapcsolatban. A legközelebbi 
gyűlésre már úgy ülünk majd be, hogy megpróbáljuk 
alkalmazni azokat az ismereteket, amelyeket ezen a napon 
szereztünk. Köszönjük! 

Czuczor Viktor (II.A) és Ožvald Tamara (I.A)                        

Czuczor Viktor II.A

Ožvald Tamara I.A

Jót tenni jó

2016 decemberében a Pázmány Péter 
Gimnáziumban ránk, a II. A-ra került a sor. Miután nagyjából 
összeverődött a csipet-csapat, lázasan nekiláttunk 
átbeszélni az utolsó simításokat a kultúrműsorral, kézműves 
ajándékokkal kapcsolatban, miközben fiaink nagy része 
már pólóban és rövidnadrágban flangált a szintén aznap 
megrendezett Oros-kupa apropóján. 

Ennek ellenére valamelyest ők is kivették részüket 
a jótékonykodásból: saját készítésű mezeiken a nemrégiben 
repülőgép-katasztrófának áldozatul esett brazil futballcsapat, 
a Chapecoense címere díszelgett. Végül három csoportra 

osztódtunk, s ki-ki útnak indult a Csodaország bölcsödébe, az autista gyerekek magániskolájába vagy 
a Vek nádeje (Reménység kora) szociális otthonba. Az idősek otthonában tett látogatás mély nyomot 
hagyott bennem. 

Tudatosítottam, hogy hiába a kényelmesen berendezett szoba, az ápolók gondoskodása vagy 
épp a gimnazisták által énekelt karácsonyi dalok, a család és a hozzátartozók hiánya láthatatlan porként 
telepedik meg minden kicsi zugban, és spagettiszerűen megnyújtja a perceket, órákat, napokat. Az otthon 
lakói közül sokak arcán kedvetlenséget és lemondást véltem felfedezni. Fájt látni elhagyatottságukat, 
esetenként magatehetetlenségüket. Páran viszont szívesen bekapcsolódtak a közös beszélgetésbe, 
örömmel idézték fel fiatalságuk emlékeit, szokásait. A nap során még inkább megerősödött bennem az 
intézmény ápolóival szembeni tisztelet. Ugyanerről számoltak be osztálytársaim is. 

Egyszerre volt megrendítő és szívet melengető élmény látni, ahogy határtalan türelemmel 
és kedvességgel gondoskodnak a rájuk bízottakról, miközben azon is fáradoznak, hogy egy kicsit 
visszacsempésszenek a karácsony lelkületéből az egyre fásultabban dobogó szívekbe. Mert bizony 
az ünnepeket is sokan bent töltötték. Az akció végeztével visszatértünk osztálytermünkbe – jóval 
csendesebben, mint ahogy elhagytuk. Mindenki elhozott egy kicsit a tapasztaltakból, s azt mindannyian 
másképp próbáltuk feldolgozni. Az élmény keserédes volt, de mindenképp hozzájárult szociális 
érzékenységünk fejlődéséhez, és általa kicsit más perspektívába került saját életünk is.

                                                                                                                                                   

Bombicz Eleonóra II.A

Segítünk a rászorulóknak

A Pázmány Péter Gimnázium Horváth Tamás tanár úr vezetésével évente megszervezi a helyi 
hajléktalanokat segítő akciókat. Ez váltakozva gulyásosztást vagy tartósélelmiszer-gyűjtést jelent. Ebben 
az évben 2 csomag élelmiszer és használati cikk gyűlt össze. 

A csomagot kiegészítettük sálakkal, amelyeket előzőleg fákra kötöttek a diákok. Ez a trend az amerikai 
Indiana állambeli Seymourból indult. Régi, már nem használt sáljaikat kötik az emberek fákra, oszlopokra. 
Na nem azért, mert szegény fák, villanyoszlopok vacognának a hidegtől a téli zimankóban. Hanem azért, 
hogy az arra járó rászorulók ingyen elvihessék, és védekezni tudjanak a téli hideg ellen. 

Remek példa arra, hogy egy aprósággal is lehet segíteni, és a kis dolgok is számítanak, javíthatnak a 
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Ezáltal nemcsak ismereteik bővülnek, de egy felelős fiatal 
generáció fog felnőni.

Peternai Zsuzsanna

Szerződést kötöttünk

A százhalombattai Széchenyi István Szakgimnázium és Gimnázium és az érsekújvári Pázmány 
Péter Gimnázium vezetői, Málnási-Szász Myrtill és Peternai Zsuzsanna 2017. március 24-én testvériskolai 
együttműködési megállapodást írtak alá. 

A két intézmény már második éve működik sikeresen együtt a nemzetközi Erasmus+ projekt 
keretén belül, és a Rákóczi Szövetség nyertes pályázóiként is már két alkalommal meglátogatták 

                                                                                                                                                                                                   
Konferencia élvezettel

Az Arno folyó két partján és annak völgyében elterülő városkát 
századokon át a Medici család uralta. Egy időben az Olasz 
Királyság fővárosa is volt, ma Toszkánia kulturális központja és 
számtalan történelmi és kulturális látványosságnak ad otthont. 
Történelmi belvárosa az UNESCO világörökségéhez tartozik. 
Ki ne szeretne mindezek után Firenzébe utazni? Nekem ez 
sikerült, még ha nem is igazán turizmus volt a cél. 

2016. szeptember végén az eTwinningnek köszönhetően részt vehettem egy igazgatóknak és 
vezetőknek szánt tematikus konferencián „Citizenship, a new ethic for the 21st century – the contribution 
of eTwinning“ (Állampolgárság, egy új erkölcs a XXI. századnak – az eTwinning hozzájárulása) címmel. 
Mivel Európában és a világban is egyre több erőszakos cselekményről értesülünk, valóban szükséges 
értekezni arról, hogyan lehetne az oktatás segítségével hozzájárulni a személyes fejlődéshez és 
bebiztosítani az inkluzív oktatást minden diák és fiatal számára. 

A konferencia kulcsszerepet játszott abban, hogyan megerősíteni az eTwinning program keretén 
belül a tanár szerepét, és hogyan támogatni a demokrácia értékeit, a toleranciát, esélyegyenlőséget 
és a másság respektálását. Az eTwinning egy elektronikus tér, amely lehetőséget ad európai oktatási 
intézményeknek virtuális kapcsolatok létesítésére annak tanárain keresztül, majd egy tanulási közegben 
projekteket lehet közösen oldani, tapasztalatot cserélni, a diákokat nemformális tanulásra ösztönözni. 

A konferencia bemutatta az eTwinning létezésének 11 éve alatti tapasztalatokat és legjobb példákat. A 
250, többségében iskolaigazgató résztvevő több mint 30 országból érkezett, így lehetőségünk adódott 
nemzetközi kapcsolatokat is építeni, és közös együttműködéseket elindítani.

Peternai Zsuzsanna

A pénz nem boldogít!?

A pénzügyi ismeretek kötelező tartalomként szerepel iskoláinkban. Szakképzett pedagógusok 
híján e téren iskolánkban az OTP Ready Alapítvány nyújt segítséget. Idén az elsős diákokkal két csoportban 
foglalkoztak az előadók. Megismerkedtek az értékek és gazdaság fogalmával, megértették az emberi 
munka és javak kapcsolatát, foglalkoztak a szegénység és gazdagság etikai vonzataival, mérlegelték az 
anyagi döntések alternatíváit, azok következményeit, összefoglalták a fogyasztók érdekeit, meghatározták 
az egyén anyagi forrásainak lehetőségeit, saját pénzügyi tervet dolgoztak ki, valamint részben átvették 

a spórolás, befektetés és biztosítás témakörét. Az 
említetteken kívül a tanfolyamon foglalkoztak a 
pénz evolúciójával, a fizetőeszközök fejlődésével 
a cserekereskedelemtől egészen a jelenlegi 
legmodernebb fizetési lehetőségekig.

A képzés célja, hogy diákjaink játékos 
formában tanuljanak olyan dolgokról, amelyek az 
életben való boldoguláshoz elengedhetetlenek. 

Peternai ZsuzsannaMálnási-Szász Myrtill 
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„Arannyal” fényeztük március idusát   

„169 éve forradalmi hullám söpört végig Európán, amelyik elérte Magyarországot is, reményt adva 
egy elnyomott nemzetnek arra, hogy kivívja szabadságát, és elinduljon egy polgári fejlődés útján. 
Március 15-e sok ember számára eggyé vált Petőfi Nemzeti dalával, a márciusi ifjakkal, a Jókai Mór által 
megszövegezett 12 ponttal. Egyszerű polgárok, vidéki emberek, akik nevét meg sem őrizte az emlékezet 
és a korszak ismert történelmi személyiségei, művészei egy emberként álltak ki a szabadság eszméje 
mellett, ki-ki a maga módján, volt, aki karddal, volt, aki tollal vívta meg a harcot. Költőink, íróink a harcok 
során buzdítottak, s ha kellett, fegyvert ragadva életüket is áldozták, a szabadságharc leverése után, az 
önkényuralom éveiben pedig a lelket tartották egy reményvesztett nemzetben, éltették a lángot, erőt 
adtak a kitartáshoz, hogy ne adjuk fel, tartsunk ki, hisz egyszer majd minden rossznak véget kell érnie, 
örökké nem tarthat a legsötétebb elnyomás sem, lesz még egyszer ünnep a világon.

Idén márciusban azonban nem csak a forradalomra emlékezünk, március 2-án volt ugyanis 200 éve 
annak, hogy a parciumi Nagyszalontán szegény sorsú szülők 10. gyermekeként megszületett a 19. 
századi magyar irodalom egyik költőnagysága, Petőfi jó barátja, Arany János. Feltehetnénk a kérdést: 
vajon mi kötötte össze a heves vérű, forradalmár Petőfit, aki életét is kész volt áldozni eszméiért azzal 
az Arannyal, aki a harci dicsőség keresése, a néptömegek buzdítása helyett inkább a nyugalmas családi 
életet választotta? Igaz, tevékenykedett nemzetőrként, ezen kívül azonban nem vállalt olyan aktív 

politikai szerepet, mint költőtársai. Talán a közös cél tette őket elválaszthatatlan jó baráttá: mindketten 
az egyszerű nép gyermekeként próbáltak tenni azért, hogy saját társadalmi csoportjuk is irodalmi-
politikai tényezővé váljon.

A walesi bárdok költője immár Montgomery város díszpolgára is lett. Az Edward királlyal szembeforduló 
urak, a „hitvány velsz ebek” utódai méltón őrzik emlékét a walesi bárdok sorsán keresztül az elbukott 
szabadságharcot is megéneklő magyar bárdnak. A mű keletkezésének történetét mindenki ismeri. 
Aranyt felkérik egy Ferenc Józsefet dicsőítő költemény megírására, amit ő visszautasít, reakcióként 
megírja balladáját, melyben a walesi szabadságküzdelmet elnyomó angol király személyében Ferenc 
Józsefre ismerünk, a bárdokban pedig a győztest dicsőítését elutasító, népe fájdalmát megéneklő 
magyar költőkre. A valóságban a ballada néhány évvel a látogatás után készült, de ez nem von le semmit 
értékéből és szimbolikus jelentéséből.

A mindenki által elismert, követendő költői mintának tartott és fontos társadalmi funkciókat betöltő 
Arany János élete a valóságban nem volt irigylésre méltó. A tisztségek elől a Margitsziget magányába 
menekülve találja meg, próbálja megtalálni lelki békéjét, nyugalmát. Szeretett lányának korai halála 
és unokájának elvesztése soha nem gyógyuló seb lesz számára. Úgy érzi, nem méltó az hírnévre, az 
ünneplésre, mindent megkapott az élettől, kivéve azt, amire mindig vágyott: a nyugodt békés öregkort, 

A nagyidai cigányok Gál Tamás

egymást. A százhalombattai diákok és tanárok az aradi vértanúk 
emléknapján jártak városunkban, a pázmányosok az 56-os forradalom 
és szabadságharc ünnepe alkalmából tartottak közös megemlékezést a 
battaiakkal iskolájukban. 

A mostani találkozóval tovább szerették volna erősíteni a két 
iskola közötti köteléket, ezért létesítettek testvériskolai kapcsolatot. 
Írásban vállalták, hogy szakmai és kulturális téren együttműködnek és 
diákjaik nemzeti identitástudatának megerősítése érdekében mindenkor 
kölcsönösen támogatják egymást. A következő látogatásra a nemzeti 
összetartozás napja alkalmából június 4-én került sor városunkban.

Benkő Timea

Angolul másképpen

Idegen nyelvet sokféleképpen lehet tanulni – 
szavak magolásával, zenehallgatásal, mesék, filmek 
nézésével, nyelvtani gyakorlatok megoldásával 
vagy éppen szórakoztató, interaktív előadással. 
A tavalyi rendkívül sikeres angol történelem 
előadáson felbuzdulva az idei tanévben újra 
megszólítottuk a The Bear Educational Theatre 
munkatársait, akik szívesen hozták iskolánkba 
Az angol irodalom történetének 1. részét (The 
History of English Literature). 

Most sem csalódtunk, 60 percben humorosan 
és dramatikai elemekkel vegyítve végigvezettek bennünket az angol irodalom gyöngyszemein a 10. 
századtól egészen Jane Austenig, külön kitérve Shakespeare sokoldalúságára. Az irodalmi műveken 
kívül betekintést nyertünk egyes írók magánéletébe is. 

A David Fischer által vezetett társulat 1996 óta számos helyen lépett fel, és osztatlan sikert aratva járják 
Európát 14, az angol nyelv különböző szintjén betanult darabjaikkal.

Peternai Zsuzsanna
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Tanulmányi kirándulásra mentünk a Dunai kőolaj-finomítóba, ahol környezetvédelemből 
kaptunk leckét. Megfogadtuk, hogy az eddiginél is többet biciklizünk és tömegközlekedéssel utazunk. 
Voltak sportjátékok: röplabda, floorball, továbbá fotóverseny, népdaléneklés. És végigkóstoltuk a magyar 
konyha remekeit: a hortobágyi húsos palacsintát, halászlét, szarvaspörköltet, aranygaluskát, gulyást... 

A diákok és tanárok következő találkozójára legközelebb júniusban került sor Olaszországban.

Benkő Timea

Továbbra is foglalkozunk a tájidegen fajokkal

Már két éve folytatódik iskolánkban a 
Természetdetektívek projekt az Erasmus+ program 
keretén belül. Diákjaink regionális szinten az invazív 
növényeket és állatokat vizsgálják, feltérképezik 
előfordulási helyeiket Érsekújvárban, és ezeket 
bejelölik a Google térképbe a Na túru s Naturou 
2000 program weblap felületén. Így mások számára 
is jelzésértékűvé válik a térkép, figyelmezteti az 
illetékeseket a tájidegen növények előfordulási 
helyeire.

Nemzetközi szinten az egyes országok nem 
őshonos növényeit hasonlítják össze, egy útmutatót 
próbálnak kidolgozni ezen fajok elterjedésének 
megfékezésére, illetve hogyan harcolni a már 
meglévők expanziója ellen. A Pázmány Péter 
Gimnázium több intézménnyel is együttműködik, 
legszorosabban a helyi városi hivatallal (ezen belül 
is egyik szakreferensével, aki a környezetvédelmi 
oktatásért felelős) és a Konstantin Filozófus 
Egyetemmel. 2017. március 3-án az Ekológia és 
Environmentalisztika Kar doktorandusz diákja, Mgr. 
Monika Sofková adott elő diákjainknak azokról 
a tájidegen növényekről, amelyeket a törvény is 
kimondottan veszélyesnek minősít. 

Az érdekes információkat kreatív feladatok 
követték, amelyekben többek között például kész 
megoldások helyett a diákok különböző hivatások 
képviselőivé változtak (kertész, üzletember), és az ő 

szemszögükből kellett javaslatokat tenni a nem őshonos növények elterjedésének megakadályozására. 
A foglalkozás végén a diákok csoportokban próbálták meghatározni az egyes szárított fajok nevét egy 
kis képes segítséggel.

Közép-Kelet-Európa tájidegen növényei többnyire azonosak, ezért ez a workshop egyfajta 
felkészülést is jelentett azon diákok számára, akik március végén részt vesznek a soron következő 
nemzetközi találkozón a magyarországi Százhalombattán.

Peternai Zsuzsanna 
projektvezető

családi boldogságot. Balladái, elbeszélő költeményei 
azonban halhatatlanná tették őt. Neve ma már 
végérvényesen eggyé vált minden költészetét 
ismerő és szerető ember számára a Családi kör idilli 
képével, a farkasokkal küzdő Toldival, a véres leplet 
mosó Ágnes asszonnyal.

Egy költő számára a legnagyobb elismerés nem az, 
ha szobrokat állítunk neki vagy ódákat zengünk 
róla, hanem az, ha olvassuk és szeretjük a verseit, és 
azok szeretetét átadjuk a következő generációknak 
is” – ezzel a beszéddel nyitotta meg Dózsa Roland 
történelemtanár Gál Tamás A nagyidai cigányok 
című élvezetes előadását.

Ezután Marosz Diána előadása következett. A 
magyarországi háromcsaládos fiatal anyuka 

mesélt életéről, arról, hogyan szeretett bele a szlovák nyelvbe, hogyan került a nyitrai egyetemre, ahol 
megismerkedett zsolnai leendő férjével, mesélt elhatározásukról, hogy gyermekeiket kétnyelvűnek 
nevelik majd. Azt sem hallgatta el, milyen viszontagságokon mentek keresztül, milyen nehézségekbe 
ütköztek és ütköznek. A diákokat foglalkoztatja a kétnyelvűség, a magyar identitás megőrzésének 
lehetőségei a szlovák környezetben. Szükségünk van pozitív példákra, ezért is hívtunk Szlovákiában élő 
sikeres magyarokat, akik helyi érvényesülésre mutattak példát.

Dózsa Roland és Peternai Zsuzsanna

Halmoztuk az élményeket Százhalombattán

Az Erasmus+ Nature detectives nemzetközi 
projekt résztvevői tovább kutatták az invazív fajokat 
2017. március 19-24-én a százhalombattai Széchenyi 
István Szakgimnázium és Gimnáziumban. Réder 
Ferenc a Magyarországon elterjedt invazív állatokról 
és növényekről tartott előadást, majd a diákok a 
témában társasjátékoztak, és számítógépes játékok 
segítségével tesztelték tudásukat. 

Gyerek és felnőtt számos kézműves 
mesterségben próbálhatta ki magát: gyöngyfűzés, 
papírfonás, mézeskalács-díszítés, dekupázs, 
foltvarrás. Kiderült, hogy jól áll kezükben a varrótű. 

A vendéglátó iskola diákjai bemutatót 
tartottak a magyar néptáncokból, majd a táncházban 
már a lengyel, román, görög, spanyol, olasz és bolgár vendég is önfeledten ropta a csárdást. Kihasználva 
a főváros közelségét két napot is budapesti városnézéssel töltöttünk, illetve jártunk a szentendrei 
skanzenben. 

Marosz Diána

Két napot is Budapesten töltöttünk 
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gyarapításának lehetőségeivel. Országunkat Ján 
Palša az ólublói Szent Miklós Egyházi Gimnáziumból, 
illetve jómagam a Pázmány Péter Gimnáziumból 
képviseltük. A továbbképzést Kornélia Lohyňová 
vezette Szlovákiából, akinek fontos szerepe van az 
eTwinning projekt programszervezésében, illetve 
több kezdeményezés keretein belül is, melyeknek 
célja a fiatalok vállalkozó szellemének növelése. 

A továbbképzés első napján 
kurzusvezetőnk különböző IKT-eszközökkel 
támogatott vállalkozói gondolkodásmódot fejlesztő 
tevékenységeket mutatott be. A résztvevők 
megismerkedhettek a vállalkozói készségfejlesztés 

módszertanával is. A második nap tapasztalhattuk meg a vállalkozási 
folyamatok működését. Csapatmunkában egy közös produktumot 
kellett létrehoznunk, amit el is kellett egymásnak adnunk. Figyelembe 
kellett venni a termékeladásának és megvételének minden 
körülményét. Tapasztalatainkra alapozva a nap végén pedig több, 
közös vállalkozói gondolkodásmódot fejlesztő eTwinning projektet 
terveztünk meg, amelyet hazatérésünk után fogunk megvalósítani. 

A továbbképzés nemcsak témájában volt innovatív jellegű. 
Olyan modern IKT -, elektronikai eszközöket, de akár egyszerű tantermi 
felszereléseket is láthattunk, amelyek mintaként szolgálhatnak a jövő 
intézményei számára. 

Összegezhetem tehát, hogy a kétnapos brüsszeli 
továbbképzésről sok tapasztalattal, ötlettel gyarapodva és új 
nemzetközi kapcsolatokkal távoztunk, bízva a közös munka 
folytatásában.

Soóky Zoltán

Rendhagyó előadás a Vek nádeje otthonban

A Pázmány Péter Gimnázium 
iskolaprogramjának része a második évfolyam 
diákjainak szeretszolgálat napja. Ezen a napon 
a tanulók Érsekújvár különböző intézményeibe 
látogatnak, ahol rövid műsorral vagy kézműves 
foglalkozással kedveskednek az ottlakóknak, 
majd betekintést nyernek mindennapjaikba. Évek 
óta kitűnő az együttműködés a Csodaország 
bölcsődével, az Összevont Magániskolával és a „Vek 
nádeje” szociális otthonnal.

 Ez utóbbiba tettek rendhagyó látogatást 
a II. A osztály tanulói. Tanka Andrea, az intézmény 

Értük izgulhattunk

Minden tavasszal hagyományosan a Pázmány Péter Gimnázium ad otthont Érsekújvárban 
a Dobré slovo szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny járási fordulójának. Március 27-én a 
környék alapiskoláiból összesen 26 tanuló mérette meg magát 4 különböző kategóriában. A szakmai 
zsűri pontozta az előadásmódot, kiejtést, beszédtempót, beszédritmust, értelmi hangsúlyozást és a 
szövegválasztást. 

A kerületi fordulóba a következő tanulók jutottak tovább: 

1. kategória: Hlavička Viktória – Czuczor Gergely AI Érsekújvár, Humay Emma 

 – Csongrády  Lajos AI Szőgyén 

2. kategória: Málasi Csomor Erzsébet – Ady Endre AI Párkány, Klimas Vivien 

– Czuczor Gergely AI Érsekújvár 

3. kategória: Kecskés Martin – AI Kürt, Haluza Henriett – Szemerényi Károly AI Tardoskedd 

4. kategória: Peczár Laura – Czuczor Gergely AI Érsekújvár, Kucman Kitti – Stampay AI Köbölkút

Benkő Tímea

Fejlesszük együtt a vállalkozó szellemet!

A vállalkozói gondolkodásmód témakörében valósult meg március 30. és 31. között 
Brüsszelben a Zsolnai Egyetem által szervezett, eTwinning keretein belüli „FCL – a jövő osztálya – 
vállalkozói tanulás IKT eszközök segítségével“ című szakmai pedagógus-továbbképzés. 

A brüsszeli „European Schoolnet (EUN)“-ben megvalósuló képzés fő célja az volt, hogy 
felkészítse a résztvevő pedagógusokat tanulóik támogatására a vállalkozói lelkület kialakításában 
és vállalkozói ötleteik megvalósításában. A továbbképzésen részt vevő országok – Ausztria, Belgium, 
Ciprus, Csehország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és 
az Egyesült Királyság - mintegy 20 pedagógusa a két nap alatt ismerkedett meg a vállalkozó szellem 

3. kategória 4. kategória

Fejlesszük együtt a vállalkozószellemet! 
  
A vállalkozói gondolkodásmód témakörében valósult meg március 30. és 31. Között Brüsszelben a Zsolnai 
Egyetem által szervezett, eTwinning keretein belüli „FCL – a jövő osztálya – vállalkozói tanulás IKT eszközök 
segítségével“ című szakmai pedagógus-továbbképzés.   

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

A brüsszeli „European Schoolnet (EUN)“-ben megvalósuló képzés fő c élja az volt, hogy felkészítse a résztvevő 
pedagógusokat tanulóik támogatására a vállalkozói lelkület kialakításában és vállalkozói ötleteik 

megvalósításában. 
 

A továbbképzésen résztvevő országok – Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Olaszország, Lengyelország, 
Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és az Egyesült Királyság - mintegy 20 pedagógusa a két nap alatt 

ismerkedett meg a vállalkozószellem gyarapításának lehetőségeivel. Országunkat Ján Palša az ólublói Szent 
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Számos helyi legendába is beavatta a 
diákokat Lang Tamás. Megmutatta a temető falában 
a golyónyomokat, ahol a 2. világháborúban 17 
fiatal zsidó férfit végeztek ki a nyilasok. Egyiküket 
saját kérésére nem a sortűzben, de nagyapja sírján 
lőtték agyon, állítólag ez a sírkő akkor hasadt ketté. 
Az elkötelezett kutató személyes emlékekkel átszőtt 
elbeszélése élményszerűvé tette számunkra a 
történelmet, és a délelőtt valóban teljes mértékben 
az emlékezésről és emlékeztetésről szólt.

A munkának még koránt sincs vége, a 
diákok most feladatokat cserélnek a százhalombattai 
partnerekkel, majd egy közös találkozóra is sor kerül 
intézményünkben.

Benkő Tímea

Esterházy János évforduló

Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából az SZMPSZ szervezésében, az alsóbodoki 
Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola és a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium társszervezésében egy tanulmányi verseny került megrendezésre Esterházy János 
és kora címmel. 

A Pázmány Péter Gimnázium II. A osztályos csapata – Bencsik Csilla, Csikós Enikő, Linter 
Krisztina – 34 csapatból nyolcadikként (összesítésben a 11. helyen) jutott tovább a vetélkedő döntőjébe, 
amelyre 2017 szeptemberében Alsóbodokon kerül sor hazai és Kárpát-medencei iskolák részvételével. 
Az első körben egy feladatlapot, a második körben egy internetes feladatsort kellett megoldani 
megadott időn belül. 

Lang Tamás

dolgozója előadásában ismertette az időseket érintő leggyakoribb, memóriazavarokkal járó betegségeket 
( Alzheimer – kór, Parkinson – kór ), a memóriavesztés egyes szakaszait és következményeit. A diákoknak 
lehetőségük nyílt elvégezni a lateralitás-próbát, és tesztelni emlékezőképességüket különféle feladatok 
segítségével. Az előadás befejeztével minden diák „édes” meglepetésben részesült. A finom csoki 
minden bizonnyal hozzájárult tanulóink memóriájának erősítéséhez. Köszönjük!

Szabó Révész Anita

Ökofeszt

A globális nevelés az EKOMUKO elnevezésű iskolaprogramunk egyik alappillére. Ezért minden 
évben aktív résztvevői vagyunk a városunk által szervezett ökofesztiválnak. Az idén, a XXVI. Tavaszi 
ökofesztiválon a tudatos vásárló fogalmával ismerkedtek a diákjaink a Fast fashion (olcsó, eldobható 
divat) problémáján keresztül. Ha tudnád, hogyan készülnek ruhadarabjaid, akkor is megvennéd 
őket?Erre a kérdésre keresték a választ előadás és film segítségével.

Mojzes Ildikó

Emlékezni és emlékeztetni

Az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnáziumnak jelenleg 3 aktív eTwinning-
projektje zajlik. Az egyik többek közt városunk 
kulturális emlékhelyeit népszerűsíti magyarországi 
partnereink körében.

Az Emlékezni és emlékeztetni című projekt 
a holokauszt témakörében bővíti a diákok tudását. 
Célunk segíteni és motiválni a diákokat a történelmi 
információk gyűjtésében és megismerésében. A 
munka során tökéletesednek a diákok számítógépes 
készségei is, hiszen kisfilmet, kreatív feladatokat, 
fényképalbumokat készítenek.

A 12 fős PPG-s csapat 2017. április 28-án 
Lang Tamással, a helyi zsidó hitközség vezetőjével 
az érsekújvári zsidó temetőbe látogatott. Bevallottan 
nemcsak a tudásvágy, hanem a kíváncsiság is hajtotta őket, hiszen a nyilvánosság számára a sírkert zárva 
van. Ugyanakkor komoly gyalogtúrát jelentett már a megközelítése is, hiszen a városon kívül fekszik.

A legrégebbi sírkövek még a 19. századból valók, de számunkra az egyik legértékesebb és 
legérdekesebb a hidrogénbomba atyja, Teller Ede nagybátyjának sírja volt. Az atomfizikus szülei két évvel 
fiuk születése előtt költöztek el Érsekújvárból Budapestre, így az utókor most nem büszkélkedhet vele, 
mint városunk szülöttjével. A 90´-es években köszönettel és alázattal a díszpolgárságot is elutasította, 
mondván, érdemei nem ide fűzik.

Bővítettük tudásunkat

Bencsik Csilla, Linter Krisztina, Csikós Enikő - II.A Lévárdi Orsolya, Valaška Vivien, 

Csermák BIanka I.A
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Gimnáziumunk második csapata – I. A: Csermák Bianka, Lévárdi Orsolya, Valaška Vivien – a 25. 
helyen zárta a vetélkedőt. 

A résztvevőknek ezúton is gratulálunk eredményeikhez, és további jó felkészülést!

Dózsa Roland

Határtalanul Budapesten

A Pázmány Péter Gimnázium 
I.A osztálya a Határtalanul pályázat 
segítségével 4 napra Budapestre utazhatott. 
Kaptunk a lehetőségen, mert egy 
osztálykirándulás mindig ígéretes. Vonattal 
utaztunk. A Keleti pályaudvaron partner- 
iskolánk ideiglenesen idegenvezetővé 
avanzsálódott diákjai vártak. Nyakunkba 
kaptuk a lábunkat, és elindultunk a metró 
irányába. 

A szállásunk a Deák téren volt, a 
belvárosban. Őszintén szólva a szobánkba 
csak aludni jártunk. Először is a Károlyi Mihály 

Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumba látogattunk el. Merem állítani, hogy egytől egyig csodáltunk 
mindent, kezdve a tornateremmel. Következő utunk a Kerepesi temetőbe vezetett. Felkerestük többek 
között Jókai Mór, Radnóti Miklós és József Attila sírját. Az utóbbit épp nekem sikerült megtalálni. Másnap 
a Buda Parkba mentünk, majd a Magyar Nemzeti Színházhoz. A Budavári Palota se maradhatott ki, a 
Várkert Bazárból bámulatos kilátás nyílt Pestre és a Dunára. Délután elmentünk a Láthatatatlan kiállításra. 
Maradandóbb élmény volt mindannyiunknak, holott semmit se láttunk, de annál jobban figyeltünk a 
körülöttünk lévő dolgokra. Néhányunk igencsak meghatódott. 

Harmadik nap a gimnáziumban tartottuk az Összetartozás napi ünnepséget. A legszebb része 
az volt a műsornak, amikor elénekeltük a 
Nélküled című számot. Később a Kossuth 
térre mentünk. A mindannyiunk által ismert 
Parlament nem volt újdonság számunkra, 
de a Duna parton lévő megrázó holokauszt-
emlékmű, A cipők annál inkább. Egy hajóút 
során megcsodálhattuk a Dunát és hídjait. 
A Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőin 
szerveztünk egy flashmobot. Egy bátor 
osztálytársunk elszavalta a Nemzeti dal 
első versszakát, mi pedig a refrént. A 4 nap 
valóban számos élménnyel gazdagított 
mindenkit.

Nagy Erika I.A

Buda Park

Kossuth tér

Olaszország

Az Erasmus+ projekt rengeteg lehetőséget 
adott a gimnázium tanulói számára az utazásra. 
A projekt résztvevői mindig más országokba 
utazhattak.

Én mindenképpen Olaszországba 
szerettem volna ellátogatni, mivel gyermekkorom 
óta csodálattal nézek az olasz kultúrára, úgyszintén 
az olasz emberek szokásaira is.

Az utazás előtt összemértük alap- 
tudásunkat az országról iskolatársaimmal, majd 
eldőlt, hogy ki az a három lány, aki e varázslatos táj 
egy aprócska részét barangolhatja be. Az indulás 
napján már izgalommal vártuk a hozzánk közeledő 
kisbuszt, ami egyenesen a bécsi repülőtérre vitt 
minket. Hosszas várakozás után felszálltunk a 

repülőgépre, amely elrepített minket Olaszország egyik csodás városába, Pisába. A repülőtéren már várt 
minket a család apukája, akiknél az egész hetet eltölthettem. Az első nap leginkább ismerkedéssel, egy 
kis városnézéssel és ajándékozással telt el. A család nagyon pozitív élményt nyújtott a számomra, mivel 
nagyon kedvesek és befogadóak voltak, főleg a 14 éves Emma, aki szintén az Erasmus+ projekt egyik 
tagja. Az esti beszélgetés során hamar megismerkedtünk és összebarátkozunk.

A második nap az első utunk az iskolába vezetett, ahol Emma tanul. Itt egybegyűltek a 
különböző országból jött diákok és tanáraik egyaránt, akik részt vettek a projektben. Rengeteg közös 
program várt ott ránk, amelyeknek célja az volt, hogy mihamarabb megismerjük egymást és persze az 
idegen nyelv gyakorlása.

A harmadik nap busszal megnéztük Monte Marcellót és hosszú túrát tettünk a botanikus 
kertben. Fáradtak voltunk, a naptól égett testünket kicsit 
megáztattuk a tengerben. A napot egy hajókázás zárta, 
amely csodálatos kilátást nyújtott a számunkra. Minden estét 
a családdal együtt töltöttük és jobbnál jobb olasz ételeket 
volt lehetőségem kipróbálni. Mindig nagyon vártam az estét, 
hiszen egyre jobban nyíltunk meg egymásnak. A hét közepére 
már kissé a család hatodik tagjaként éreztem magam.

Negyedik nap a lenyűgöző Five Lands három városát 
látogattuk meg, ahol szabad program várt minket. Várost 
néztünk, szuveníreket vásároltunk, és persze kipróbáltuk az 
ízletes olasz pizzát is. Az összes nap közül ez volt a számomra 
a legélvezetesebb, hiszen teljesen be tudtunk olvadni az olasz 
emberek kultúrájába.

Az ötödik nap Pisában telt, ahol megtekinthettük 
a Pisai ferde tornyot és a székesegyházat. Ez után kezdetét 
vette az esti programra való készülődés. A ZÁRÓBULIRA való 
készülődés.

Itt csak a gyerekek vehettek részt. Sokat táncoltuk, 
nevettünk, jól éreztük magunkat. A vége fájó és szomorú 
búcsúzkodással telt, hiszen mind nagyon összebarátkoztunk 

A partneriskolában

Cinque terre
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e kalanddal teli hét alatt. Új barátságok alakultak ki, 
melyek máig tartanak.

Az utolsó nap nagyjából csak az utazással 
telt, reggel még az utolsó perceket a családdal 
töltöttem, akikre számíthattam az egész hét folyamán. 
Rengeteg élménnyel és tudással gazdagodtam, 
és ami talán a legfontosabb, hogy rengeteg új 
kapcsolatra és barátokra tettem szert. Nagyon 
örülök, hogy én lehettem az egyik szerencsés lány, 
aki ezzel a társasággal Olaszországba utazhatott. Ez 
a hét felejthetetlen marad a számomra!

Adamovics Viktória

Nyelviskolában – Erasmus+ ösztöndíjjal

A nyári szünidő a tanár számára – tetszik 
vagy sem - a továbbképzések időszaka is.  Azonban ha 
Anglia egyik legnagyobb és leghíresebb tengerparti 
üdülőhelyén ülünk két hétig az iskolapadban, akkor 
egyáltalán nem érezzük nyűgnek. 

 Az én korosztályom még orosz nyelvet 
tanult. Ezt már gimnazistaként is óriási hátránynak 
éreztem. (Tisztában vagyok vele, hogy most Soóky 
kolléga értetlenül csóválja a fejét. De így van.) És 
ahogy az évek teltek, egyre inkább idegennyelvi 
analfabétának éreztem magam a gagyi angolommal. 

 Roppant elszántan léptem hát be a 
brightoni English Language Centre nyelviskola 
kapuján. „ELC is an English-only school. Please 
speak English!” – fogadott a felirat. Csak pislogtam 
megszeppenve. Aztán, amikor láttam, hogy ráadásul 

az egyik legidősebb is leszek a diákok közül, már kissé elkeseredve is. Így járnak az újrakezdők.

 Tizenketten voltunk a csoportunkban. Olasz, francia, lengyel, szaúdi, jemeni, ománi, török 
osztálytársaim voltak. És mindenki a saját akcentusával nyomta az „only English”-t. Vicces volt, na. És 
máig rejtély számomra, hogy a csudába értett meg a tanárunk mégis.

 Brighton tengerparti London. Az angolok számára olyan, mint a magyaroknak Siófok, ha 
lehet ilyet mondani. Nyolc kilométeres tengerparti sétánya van, sirályok vijjogása, hullámok zaja kísért 
iskolába és iskolából menet. Fürödni csak néhány igazán elvetemültet láttam. Augusztus dacára a 
jéghideg tengerbe kizárólag a kisujjamat dugtam.

 Viszont annál többet csavarogtam. (Szigorúan a szabadidőmben. Igaz, egy délutánt ellógtam 
a suliból. Lányom rém büszke volt rám ezért. ) Bejártam a várost, a környékét, Lewest, Rottingdeant, 

sőt Stonehenge -be, Bathba is eljutottam. Rengeteg 
csodás angol kertet láttam, voltam Kipling 
múzeumában, a Királyi Pavilonban, a Preston 
Manorban… A romantikus angol vidéken barangolva  
Jane Austen regényekbe képzeltem magam. Máskor 
meg az Éretlenek című filmbe. Például amikor az 
egyik csoporttársam bejött ugyan suliba, de a padra 
borulva végigaludta a délelőttöt. És Miss Teachernek 
a szeme se rebbent. 

 Amit két hét alatt meg lehet egy ilyen 
intenzív nyelvtanfolyamon tanulni, úgy érzem, 
megtanultam: nem az a fontos, hogy hibátlanul 
beszélj, csak mondd! Jó lenne, ha mindenkit rá 
tudnék erre én is venni a szlovákórákon. Ahogy 
arra is: menjetek bátran, utazzatok, lássatok világot, 
szerezzetek tapasztalatot! Szerencsések vagyunk, 
hogy az Erasmus projekteknek köszönhetően csak 
egy karnyújtásnyira van tőlünk ez a lehetőség.

Benkő Timea

Robotika és Málta

Iskolánk egy átfogó Erasmus+ 
tanár továbbképzés programban vesz 
részt, melynek köszönhetően az első 
fázisban több pedagógus is képezte 
magát a nyáron. 

Hárman Angliában voltak 
intenzív nyelvkurzuson, hárman 
pedig Máltán próbálták elsajátítani a 
programozás és robotika rejtelmeit. Ez 
Soóky tanár úrnak könnyebben ment, 
de Priskin tanárnő és jómagam bizony 
sok új dologra csodálkoztunk rá. 

Az első információ, 
amely felkeltette figyelmünket 
az az ország oktatáspolitikájának 
átgondoltsága volt. Mivel évek óta 
csökken a természettudományok 
utáni érdeklődés, ezért bevezettek egy minden szintre kiterjedő stratégiát, melynek értelmében 

I speak Hungarian. 

What´s your superpower? 

Vörös Monikával és Miskó Hátas Annával 

bátran bevállaltuk Brightont 
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minden óvodát, alap- és középiskolát 
programozható robotokkal szereltek 
fel. Ennek köszönhetően már a 
legkisebbek is kapnak ismereteket a 
logikus gondolkodás, az algoritmusok 
kialakításának alapjaiból, amelyet 
fokozatosan, átgondoltan bővítenek. 
Kurzusunk célja is ez volt: megismerni 
az informatikai gondolkodás 
(computational thinking) alapelveit, 
kipróbálni különféle programozási 
nyelveket és környezetet (ScratchJr., 
Scratch, Lego WeDo, Lego Mindstorms), 
illetve olyan számítógépes 
alkalmazások használatát gyakoroltuk, 
amelyek érdekessé teszik a tanítás 
menetét (Answergarden, Wordle, 
Wordart, Popplet, Mindomo, Thinklink, 

stb.).

Ez mellett persze Málta szépségeivel is ismerkedtünk, bejártuk a szigetország történelemi és 
természeti nevezetességeit, kihajóztunk Gozo és Comino szigetekre, barangoltunk Popeye falujában, 
megcsodáltuk a híres Kék lagúnát és sajnálkoztunk a leomlott Azúr ablakon (Azur Window). Az egyhetes 
képzés rengeteg szakmai és kulturális ismerettel bővítette tudásunkat, amiért köszönettel tartozunk az 
Erasmus+ programnak!

Peternai Zsuzsanna
I. A

Osztályfőnök: Paedr. Benkő Timea 

Balogh Bianka (Vágsellye)
Baráth Ádám (Kolon)

Bödők Barbara (Farkasd)
Brath Krisztína (Nyitrageszte)

Csere Gréta (Fűr)
Csermák Bianka (Zsitvabesenyő)

Csoltkó Brigitta (Érsekújvár)
Dobai Gergő (Szőgyén)
Fazekas Lili (Kisújfalu)

Göbő Anna (Léva)
Gubo Viktória (Zsitvabesenyő)

Jarábek Evelin (Köbölkút)
Kacsinecz Rita (Andód)

Kender Evelin (Naszvad)
Kurucz Csenge Szilvia(Köbölkút)

Lacza Laura (Perbete)
Lévárdi Orsolya (Kürt)

Mojzeš Max (Tardoskedd)
Nagy Erika (Andód)

Nagy Sofia (Érsekújvár)
Németh Laura (Érsekújvár)

Ožvald Tamara (Zsitvabesenyő)
Petrík Lilla (Ímő)

Rónai Anabela (Gúta)
Szabó Péter (Pozba)

Szabolcs Orsolya (Érsekújvár)
Szarka Dorottya (Tardoskedd)

Szilva Dániel  (Köbölkút)
Szitás Bálint (Érsekújvár)

Špek Zsófia (Szőgyén)
Valaška Vivien (Tardoskedd)

Varga Ester (Andód)
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III. A
Osztályfőnök: Mgr. Miskó Hátas Anna 

Andrejka Erika (Udvard) 
Bopkó Márton (Érsekújvár)
Budinský Dóra (Érsekújvár)

Čeri Marietta Mária (Zsitvabesenyő)
Dobrovodsky Mária (Tardoskedd)

Farkas Jennifer (Érsekújvár)
Földy Dóra Rebeka (Érsekújvár) 
Furuglás Csilla (Zsitvabesenyő)

Fülöp Albert (Köbölkút)
Grentek Denis (Szőgyén)
Hanzlík Csilla (Érsekújvár)

Haris Erika (Zsitvabesenyő)
Janyík Viktória (Tardoskedd)

Kanyicska Barbara (Kürt)
Mészáros Tímea (Pozba)
Molnár Géza (Érsekújvár)

Pap Tímea (Deáki)
Ponesz Karin (Érsekújvár)

Radványi Bernadett (Gúta)
Šoóš Vanda (Érsekújvár)

Štégmár Gréta (Kürt)
Szaniszló Rebeka (Kamocsa)

Szőke Viktóra (Nagykér)
Varga Dóra (Szímő)

Zsovár Gergő (Érsekújvár)

II. A
Osztályfőnök: Mgr. Dózsa Roland

Adamovics Viktória (Érsekújvár)
Bencsik Csilla (Naszvad)
Biró Krisztína (Perbete)

Bombicz Eleonóra (Szímő)
Czuczor Viktor (Andód)

Csikós Enikő (Érsekújvár)
Drozdík Tibor (Köbölkút)

Gál Péter (Gúta)
Gőgh Réka (Szímő)

Horváth Zsóka (Zsitvabesenyő)
Jung Ľubomír Leonard (Érsekújvár)

Keve Ábel (Érsekújvár)
Komló Cynthia (Szőgyén)

Linter Krisztina (Köbölkút)
Melecski Dániel (Érsekújvár)
Mészáros Adrián (Szőgyén)

Molnár Tímea (Lédec)
Nagy Vivien (Gúta)

Podlucká Dominika (Gúta)
Ružík Zsófia (Érsekújvár)

Sárai Luca (Köbölkút)
Szépe Csilla (Gúta)

Szabó Dóra (Muzsla)
Takács Tamás (Naszvad)

Vörös Xavér (Perbete)
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A tanári kar

Óraadó tanár:

További alkalmazottak:

PaedDr. Peternai Zsuzsanna, PhD. 
Mgr. Bašternák Klaudia
PaedDr. Benkő Timea
Mgr. Benyovszky Ilona
PaedDr. Bopkó László
Mgr. Dózsa Roland
Mgr. Kollár Klaudia
Mgr. Miskó Hátas Anna
RNDr. Mojzes Ildikó
PaedDr. Priskin Andrea
Mgr. Soóky Zoltán
Mgr. Szabó Révész Anita

Török Györgyi 
Vörös Mónika
Fujas Žaneta
Kovács Sándor

Mgr. Horváth Tamás hit- és vallásoktatás

bérelszámoló  
titkárnő
takarítónő
gondnok

igazgató, angol nyelv – pedagógia
fizika – biológia
magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom
német nyelv – etika – angol nyelv – spanyol nyelv
szlovák nyelv és irodalom – állampolgári ismeretek
magyar nyelv és irodalom – történelem
magyar nyelv és irodalom - német nyelv
matematika – fizika
matematika – kémia
angol nyelv – állampolgári ismeretek
informatika – magyar nyelv és irodalom
kémia – biológia

IV. A
Osztályfőnök: RNDr. Mojzes Ildikó

Balkó Bernadett (Tardoskedd)
Bara Áron (Érsekújvár)

Csóka Áron (Gúta)
Dallos Zsófia (Érsekújvár)
Haris Krisztina (Naszvad)

Horváth Ágnes (Érsekújvár)
Illés Friderika (Érsekújvár)
Illés Rebeka (Érsekújvár)

Jávorka Orsolya (Fűr)
Kecskés Anikó (Érsekújvár)

Klimas Ferdinánd (Érsekújvár)
Kováč Liliána (Nagykér)

Kovács Patrícia (Naszvad)
Krčmár Barbara (Udvard)

Kurcz Laura (Szőgyén)
Kurucz Tímea (Tardoskedd)

Lackó Márk (Szőgyén)
Lévárdi Ádám (Kürt)
Liszi Réka (Nagykér)

Madarász Gabriella (Szímő)
Magyar Kitti (Gúta)

Mechura Beáta (Érsekújvár)
Mikle Kristóf (Nagycétény)

Nagy Péter (Érsekújvár)
Rátz Artúr (Érsekújvár)

Salgó Noémi (Érsekújvár)
Szabó Péter (Érsekújvár)

Szilva Noémi (Muzsla)
Takács Károly (Érsekújvár)

A gimnázium alkalmazottjai
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Rólunk írták a 2016/17-es tanévben

Pázmány Péter Gimnázium 2016. 10. 19. Új Szó

Szövegértelmezés az értő olvasás évében 2016. 10. 
20. Új Szó

VIII. Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedő 
2016. 11. 4. Castrum Novum

Visegrádi karácsony Érsekújvárban 2016. 11. 30. 
Új Szó

Díjazott gimnazisták 2016. 12. 2. www.watson.sk 
Érsekújvár és Vidéke

Diákutaztatási programmal a Terror Házában 
2016. 12. 7. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Tehetséges diákok kaptak ösztöndíj-támogatást 2016. 12. 8. Új Szó

Az alma mater iránti hűségre tanítanak 2016. 12. 9. Castrum Novum

Pázmányos szalagavató 2016. 12. 11. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Költözik a zeneiskola 2016. 12. 21. Új Szó

Pázmányosok Budapesten 2016. 12. 29. Új Szó

2016-ban is volt önkéntes nap 2017. 1. 2. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Zöldszalagosok 2017. 1. 3. Vasárnap

A tolerancia jegyében 2017. 1. 5. Új Szó

Segítünk a rászorulóknak 2017. 1. 7. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Nemzetközi együttműködés a SZISZKIben 2017. 1. 9. www.hirtukor.hu

Diákok! Na, mit csináljunk? 2017. 1. 9. www.katedra.sk

Firenzei tapasztalatok 2017. 1. 9. www.katedra.sk

Jót tenni jó 2017. 1. 9. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

A kézzel-lábbal küzdés művésze 2017. 1. 10. 
Vasárnap

A pénz nem boldogít? 2016. 2. 16. Új Szó

Angolul másképpen 2016. 2. 20. www.watson.sk 
Érsekújvár és Vidéke

Túl sokba kerülne a zeneiskola költöztetése 2017. 
2. 22. Új Szó

Színház az egész világ 2017. 2. 23. Új Szó

Koperta 2017. 3. 7. Vasárnap

Hová lettek a gimnazisták? 2017. 3. 14. Vasárnap

Toleranciára nevelés

Elsőseink

Élvezetes kutatás 2017. 4. 20. Új Szó

„Arannyal“ fényeztük március idusát 2017. 3. 23. 
Új Szó

Szerződést kötöttünk 2017. 3. 27. www.watson.sk 
Érsekújvár és Vidéke

Halmoztuk az élményeket Százhalombattán 2017. 
3. 30. Szerződést kötöttünk 2017. 3. 27. www.watson.
sk Érsekújvár és Vidéke

Hogyan „állítsuk meg” a tájidegen fajokat? 2017. 
3. 30. Új Szó

Értük izgulhattunk 2017. 4. 3. www.watson.sk 
Érsekújvár és Vidéke

Új testvériskolája van a gimnáziumnak 2017. 4. 10. Castrum Novum

Díjazták a legeredményesebb tanulókat 2017. 4. 10. Castrum Novum

Eredményes volt a gyűjtés 2017. 4. 12. Új Szó

Magyar pedagógusok éves találkozója 2017. 4. 20. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Fejlesszük együtt a vállalkozó szellemet! 2017. 4. 23. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Rozvíjajme spolu podnikateľského ducha! 2017. 4. 24. www.unsk.sk

Fonal és Csipke Birodalom 2017. 4. 25. Vasárnap

Rendhagyó előadás a Vek nádeje otthonban 2017. 4. 28. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Részt vettünk az idei ökofesztiválon 2017. 4. 28. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Emlékezni és emlékeztetni 2017. 5. 4. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Esterházy János évforduló 2017. 5. 9. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Megkezdődött az osztálytalálkozók ideje 2017. 5. 22. Castrum Novum

Határtalanul Budapesten 2017. 6. 16. www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke

Határtalanul Budapesten 2017. 6. 17. Új Szó

Író-olvasó találkozó Tardoskedden és Udvardon 
2017. 6. 28. www.ujszo.com

Fejlesszük együtt a vállalkozó szellemet! 2017 
június Katedra

Gondok a művészeti iskolában 2017. 6. 30. Új Szó

A színházban nincs súgólyuk, mégis van súgójuk 
2017. 8. 22. Vasárnap

A suli vidám hely

 Megemlékezés az aradi vértanúkról
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A galériában

Ekomuko karácsonyfánk a főtéren
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Felelős kiadó: PaedDr. Peternai Zsuzsanna, PhD.

Összeállította: PaedDr. Benkő Timea, Mgr. Dózsa Roland

Fotó: archívum

Nyomdai előkészítés és kivitelezés: BONSENS s.r.o.

Elérhetőségeink:

Pázmány Péter Gimnázium

Letomostie 3, 940 72 Nové Zámky

tel. szám: 035/ 64 20 859

e-mail: gimnaziumnz@gmail.com 

web: www.pazmangymnz.edupage.org

Köszönjük mindenkinek az anyagi és erkölcsi támogatást, diákjaink szüleinek

 a bizalmat, hogy hozzánk íratták gyermeküket!


