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„Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged

Ajkára vőn, többé nem dobhat el!

Szentség gyanánt, hogy befogadja éked,

Őrző oltárrá válik a kebel.

Pajzán, derűs vagy, mint nőink szeme,

S erős, szilárd, mint hősök jelleme!

Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék,

S dörögni tudsz, mint villámos ég!“

(Ábrányi Emil: Magyar nyelv)

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők, Kollégák és Iskolabarátok!

Évfordulók sorozata van kihatással gimnáziumunk életére. A 2010/2011-es iskolaév októberében 
ünnepeltük Pázmány Péter születésének 440. évfordulóját. Névadónkról és tevékenységéről nemcsak 
prezentációk készültek, de az iskola előterében található életnagyságú szobra mellett faliújság hirdeti 
munkásságát. Buják Vince fafaragó, a Magyar Kultúra Lovagja felajánlásával pedig emlékoszlopot 
avattunk és koszorúztunk az udvaron. Szinte hihetetlen, de már 10 éve folyik tanítás a mostani Nyárhíd 
utcai épületben, amely a szülők összefogásának köszönhetőn évről évre otthonosabb és családiasabb 
hangulatú.

A Pázmány Péter Gimnázium 2010/2011-es tanévének összefoglaló eseményfüzetét tartja kezében 
– újra. Újra eseményekben gazdag, sikeresen leérettségizett és tanulmányi versenyeken nagyon 
szép eredményeket elért diákok sorával zártuk júniusban az iskola kapuit. Kiadványunkban nemcsak 
ezekről számolunk be bővebben, de az egyes fontosabb eseményekről is olvashatnak, illetve fényképes 
változatban megismerkedhetnek diákjainkkal és az itt tanító tanárokkal. Érdemes mindezt évente 
összefoglalni és kiadni, hiszen sok minden elmúlik, amire azért szívesen emlékezik vissza az ember. 
Kellemes tallózást a Közlöny huszadik, jubileumi számában!

      PaedDr. Peternai Zsuzsanna, PhD.

igazgató
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Tanévnyitó 2010

Nyílt nap

Történelemóra a II. A-ban

 Vidám szecsók

Eseménynaptár
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Tanítónap

Stredl Terézia előadása

Miskó Hátas Anna válaszol a kérdésekre 
a nyílt napon

 Ágh Péter előadása 
végzőseinknek a választásokról

Twister a Juniálison



3

Szeptember:

A nyári szünidő - mint mindig - most is 
gyorsan véget ért, és szeptember 2-án 
181 diák kezdhette meg a 2010/2011-
es tanévet, amely az előző évekhez 
hasonlóan bővelkedett iskolai akciókban 
és rendezvényekben.

Szeptember 13-a és 17-e között Holocaust-
hetet tartottunk, melyen a kulturális és 
vallási sokszínűségre szerettük volna 
felhívni diákjaink figyelmét. Ennek 
keretén belül került sor egy rajzpályázatra, 
melynek témája a zsidóság kultúrája volt, 
előadásokra, filmvetítésekre; látogatást 
tettünk a helyi zsinagóga épületében 
és megkóstolhattuk a zsidó konyha 
jellegzetes ételeit. A tematikus hetet a 
magyar örökség díjas Kormorán együttes fergeteges koncertje zárta.

A hónap végén két diákunk, Tóth Bea és Kovács Lívia a Twin School projekt keretén belül a svédországi 
Vänersbergbe utazhatott, ahol bemutatták Afganisztán-projektünket. 

Szeptember 24-én megtekintettük a XVI. Érsekújvári Gyermek Néptánccsoportok Fesztiválját.

Iskolánk két tanára, Mojzes Ildikó és Szép László  szeptember 24-e és 26-a között Aktívne globálne školy 
címmel egy tátrai továbbképzésen vehetett részt.

Október:

Október 4-én megemlékeztünk iskolánk 
névadója, Pázmány Péter esztergomi érsek 
születésének 440. évfordulójáról. Második 
alkalommal került megrendezésre az alap- 
és középiskolások számára szervezett 
Szövegértelmezési anyanyelvi vetélkedő. 
Az ünnepi műsor keretén belül az iskola 
udvarán felavattuk a Pázmány Péter-
emlékoszlopot, melyet a tardoskeddi 
Buják Vince fafaragó, a Magyar kultúra 
lovagja készített. Felléptek a környező 
magyar iskolák (Érsekújvár, Szőgyén, 
Tardoskedd) diákcsoportjai, akik táncokkal 
és színdarabokkal szórakoztatták a 
versenyzőket és a diákokat. Vendégeink 
voltak Cs. Liszka Györgyi, a Vasárnap főszerkesztője, aki a szövegértelmezési verseny védnöke is volt, ill. 
Pék László, a Pedagógusszövetség elnöke. Az emlékhét keretén belül az összes diák ellátogatott a csúzi 

Eseménynaptár

Šárai Erika a Dobré slovo versenyen

Röplabdában a IV.A a legjobb
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Meszlényi–Szénásy-kúriába, ahol - akár egy 
kisebb panoptikumban - megtekinthették 
a felvidéki kulturális élet és történelem 
jelentős személyiségeinek életnagyságú 
szobrait.

A Twin School projekt keretén belül 
nemcsak mi utazhattunk külföldre, hanem 
külföldi vendégek is hozzánk. Afganisztáni 
vendégeink a svédországi konferencia 
végeztével több szlovákiai partneriskolát, 
köztük az érsekújvárit is felkerestek, ahol a 
diákokkal az afganisztáni iskolarendszerről 
és az ottani életről beszélgettek.  

Október 12-én Ágh Péter, a városi hivatal 
elöljárója beszélgetett a diákokkal a 
közelgő helyhatósági választásokról.

 „Fegyvert s vitézt éneklek“ címmel egy Érsekújvár újkori történelmét és a törökellenes harcokat 
feldolgozó nemzetközi vándorkiállítást tekinthettünk meg a Thain János Múzeumban.

Bekapcsolódtunk a CHIPS programba, az NZTV A gimnázium életéből címmel egy összeállítást közölt 
iskolánkról.

Megjelent az előző tanév eseményeit és érdekességeit feldolgozó Közlöny, a IV.G osztály tanulói részt 
vettek Szakács Gábor rovásírást bemutató és népszerűsítő előadásán, az idősebb diákok a nyitrai Andrej 
Bagar Színházban megtekintették a Kolumbína című darabot.

„Tök jó nap.“ A szó szoros értelmében (is). Október 28-án a nagykéri közös igazgatású alapiskola és 
a Pázmány Péter Gimnázium közös kezdeményezésére megrendezett napon a Nyitra környéki és 
zoboraljai magyar kisiskolák diákjai találkoztak egymással, és mérték össze erejüket a különféle játékos 
és ügyességi feladatokban. A résztvevőket a Csűrdöngölők bábjátéka is szórakoztatta, akik magyar 
népmeséket feldolgozó rendhagyó irodalomórát tartottak.  

 November:

Bérleteseink a győri Nemzeti Színházban 
megtekintették a Queen című 
balettelőadást, amely a legendás együttes 
zenéjére épült. 

A Comenius REAL projekt keretén belül 
diákok egy csoportja és kísérőtanáraik 
felkereshették spanyolországi 
partneriskolánkat a Madridtól néhány 
kilométerre levő Collado Villalban. 
Játékos kincskeresés formájában 
megismerkedhettek a várossal, és nem 
maradhatott ki a madridi kirándulás 
sem, ahol megtekintették a főváros 
nevezetességeit, köztük a legendás 
Santiago Bernabéu Stadiont és II. Fülöp 
világhírű palotáját, az El Escorialt. Nem 

Pál Ádám a Poznaj slovenskú reč versenyen

Oros - kupa
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maradhattak ki az UNESCO- világörökség 
részét képező Segovia antik építészeti 
emlékei sem.

November 16-án diáknapot tartottunk 
gazdag programkínálattal. Idén sem 
maradhatott el a műveltségi vetélkedő, 
melyet a legfiatalabb résztvevőink, a 
IV. G osztály tanulói nyertek meg. Volt 
rovásírás-oktatás, filmvetítés, gitározás 
számítógéppel, ismerkedés a Fair Trade 
termékekkel ... idén sem maradhattak 
el az egykori híres maturánsok, Vanya 
Róbert drámajátékokkal szórakoztatta az 
érdeklődőket, és volt igazi sztárvendég is: 
Száraz Dénes, a Jóban, rosszban sorozat 
Tamás atyája, iskolánk egykori diákja, aki 
diákéveiről, színészéletről, sportról és a 
sorozatokról beszélgetett a rajongókkal.

November 19-én a Csemadok nagytermében sor került a VIII.G és a IV.A osztályok szalagavatójára, 
melyen iskolánk 37 diákjának mellére tűzték ki a felnőtté válást jelképező zöld szalagot. 

November 23-án nyílt napot tartottunk, melyen a környező iskolák végzős diákjai ismerkedhettek a 
gimnáziumi képzés előnyeivel és a diákjainknak kínált lehetőségekkel. 

A színek jegyében telt az utolsó novemberi hét is, november 29-e és december 3-a között első alkalommal 
tartottuk a Színek hetét, amely az osztályközösségek összetartozását volt hivatott erősíteni. A diákoknak 
naponta egy előre megadott színű ruhadarabot kellett viselniük, a feladatot legjobban teljesítő osztály 
(IV. G) egy jutalomnapot kapott osztálykirándulásra. 

Gyűjtést szerveztünk a magyarországi iszapkatasztrófa áldozatainak, az adományokat ezúton is 
köszönjük.

 

December: 

December 1-jén Dr. Axel Hartmann, Németország szlovákiai nagykövete beszélgetett a magyar és 
szlovák tagozat diákjaival, buzdítva őket a nyelvtanulásra.

Megtartottuk a hagyományos Mikulás-napot: Mikulás, ördögök és angyalok járták az osztályokat, édes 
jutalmat osztogatva az illemtudó, szorgalmasan tanuló diákoknak, azaz mindenkinek. Az első héten 
Úsmev – Mosoly vásárt tartottunk, melyen sérült gyerekek készítette karácsonyi díszek, apró ajándékok 
vásárlásával támogattuk intézményüket.

December 7-én az oroszok a spájzban voltak, mi pedig a győri színházban, ahol megtekinthettük a ma 
már klasszikusnak számító A tizedes meg a többiek színpadi feldolgozását.

December 8-án idén is sor került az egykori tornatanárunk, Oros Tibor emlékére rendezett Oros-kupára, 
amelyen a gimi focicsapatai mérik össze erejüket.  Az idei győztes a III.A osztály csapata, a gólkirály pedig 
Hugyivár Ádám lett. 

Iskolánk négy diákja december 12-13-án látogatást tett partneriskolánkban, az Alsókubini Kereskedelmi 
Akadémián, ahol felvették a kapcsolatot az ottani amatőr filmesekkel, és bemutatták az iskolánk életéről 
készült kisfilmet.

A sakk verseny dobogósai
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Megjelent a Mi One? iskolaújság legújabb 
száma, a Vasárnap családi magazinban 
pedig egy egész oldalas cikk mutatta be 
az érettségizőinket és az iskolát. 

December 16-án az iskola hittantanára, 
Horváth Tamás kezdeményezésére 
gulyásosztásra került sor a szociálisan 
rászorulók és hajléktalanok részére, 
az akción diákjaink is besegítettek a 
levesosztásba. 

Idén sem maradhatott el a karácsonyi 
műsor, mely dupla öröm mindenki 
számára: szórakoztató összeállítással és 
ajándékokkal búcsúztatjuk az iskolaévet 
azzal a tudattal, hogy másnap már 
megkezdődik a megérdemelt karácsonyi 
pihenő.

Január-február:

További képzésekkel folytatódott a Gondolkodó iskola projekt. Tanáraink az itt tanult módszereket a 
tanítási órákon a gyakorlatban is kipróbálhatták. A sok tanulás és képzés mellett a szórakozásra is jutott 
idő, idén sem maradhatott el a hagyományos diákbál. 

Március:

 Bérleteseink a győri színházban megtekintették a Hamlet című előadást.

Gyűjtést szerveztünk a tardoskeddi Ruzsik Viktor részére, támogatva ezáltal a külföldi gyógykezelését. Az 
adományokat ezúton is köszönjük.

Március 11-én Csizmadia Béla, iskolánk egykori tanára könyvbemutatóval egybekötött előadást tartott 
a csillagászatról.

Március 14-én testvériskolánk, a szentendrei Ferences Gimnázium diákjaival közösen egy ünnepi műsor 
keretén belül megemlékeztünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról.

Végzőseink első körben szüretelhették a tudás fájának gyümölcseit: írásbeli érettségi vizsgák zajlottak 
több tantárgyból is.

Március 22-én író-olvasó találkozóra került sor Holbay Lászlóval, akinek költészetét Árpás Ilona 
méltatta.

A pedagógusnapon nem feledkeztünk meg tanárainkról, és egy-egy szál virággal köszöntük meg 
türelmüket és áldozatos munkájukat.

Szencen két diákunk, Sztrecsko Boglárka és Tóth Bea svéd, angol és észt diákok társaságában ismerkedett 
az afgán oktatáspolitikával, új ismeretekkel gazdagodtak, tapasztalatokat szereztek és bemutatták a 
külföldi vendégeknek az Afganisztán- projektről készült prezentációjukat. 

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola által meghirdetett Médiasztár elnevezésű országos 
újságírói tehetséggondozó versenyen a döntőbe jutott iskolánk diákja, Vanya Dorottya, az év iskolaújságja 
kategóriában pedig suliújságunk, a Mi One? legújabb száma is. Alsókubinban folytatódott a képzés, 

Kézilabdásaink
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melyen a kisfilmkészítés és –vágás rejtelmeibe avatták 
be diákjainkat.  

Március 31-én floridai vendégtanárok tartottak 
rendhagyó angolórát.

Április:

 A szlovák szakos tanárok szervezésében április 
5-én tanulmányi kirándulást tettünk Modorba, ahol 
megtekintettük Štúrnak, a szlovák irodalmi nyelv 
megalkotójának szobrát és múzeumát. Felidéztük az 
irodalomórán tanultakat, új ismeretekkel gazdagodtunk, 
délután pedig megtekintettünk egy színdarabot a 
pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban. 

A költészet napja alkalmából Versbetörés címmel egy 
író-olvasó találkozóra került sor, melyen Balázs F. Attila 
költő és könyvkiadó, ill. Z. Németh István költő vezette 
be a diákokat a versírás rejtelmeibe.

Részt vettünk a Csemadok által szervezett Verszuhatag 
című versmondó maratonon.

A magyarság történelme iránt érdeklődők április 15-én egy 
egész napos budapesti tanulmányúton vehettek részt, melynek során megtekintettük a Parlament belső 
tereit és az itt őrzött koronázási ékszereket, délután pedig a Terror házában a 20. századi történelmünk 
legsötétebb korszakait, a fasiszta és kommunista diktatúrák éveit bemutató kiállítást.

Iskolánk egyik célja a tudatos környezetvédelemre való nevelés. Április 18-án a Föld napja alkalmából 
a „Takarítsuk ki Szlovákiát“ program keretén belül összegyűjtöttük a Nyitra-parton felgyülemlett 
hulladékot.

Az Orange Alapítvány „Školy pre budúcnosť – A jövő iskolái“ pályázatán támogatásban részesült A tudás 
nyomában megnevezésű projektünk is. A támogatásból rendhagyó tanítási órát tartottunk Andódon, 
ahol a Czuczor Gergely Múzeumban egy rendhagyó irodalomórán a költő életútjával ismerkedtek 
a diákok, majd a szímői Jedlik-emlékházban a község szülöttének, Jedlik Ányosnak korát megelőző 
találmányaival és a fröccskészítés történetével. Ezután megtekintettük a fából készült gútai malmot.

A szatmári béke évfordulója alkalmából a Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően egy busznyi 
diák kirándulhatott Budapestre, ahol a Parlament előtt megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc szobrát. 

Május:

Május 2-a és 6-a között a Comenius REAL projekt zárásaként iskolánk látta vendégül a projektben résztvevő 
iskolák diákjait és az őket kísérő tanárokat. A vendégeket gazdag program várta: kirándulás Budapestre, 
a Monostori erődbe, Pozsony, Dévény vára, Kürtön táncház Korpás Évivel és zenekarával. Az utolsó 
napon az iskolánkba is ellátogató holland, norvég, lengyel és spanyol vendégek a hungarikumokkal és a 
magyar feltalálók munkásságával ismerkedhettek, megtanulhattak egy magyar népdalt, és bevezettük 
őket a magyar nyelv alapjaiba. Délután a Fő téri kultúrházban egy közös ünnepi műsorral egybekötött 
kiértékelés zárta a reményeink szerint a jövőben is folytatódó együttműködésünket. 

Iskolánk egykori diákja, a jelenleg rádiósként tevékenykedő Lacza Tihamér beszélgetett pedagógusainkkal 
és diákjainkkal, a felvételt a Pátria Rádió is sugározta. 

A műveltségi vetélkedő győztesei
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Május 13-án elballagtak végzőseink, de csak egy rövid időre, mert egy héttel később már a zöld asztal 
mellett bizonyíthatták érettségüket és rátermettségüket.

Ezalatt a többiek nem várták a csodát, hanem elébe mentek: május 25-én egy kirándulást tettünk a lévai 
Csodák palotájában.

Június:

Június 3-án rendhagyó nap volt a gimiben. Az iskolai juniálison gazdag programkínálat várta az 
érdeklődőket, volt gulyásfőző verseny, rap, társasjátékok, ismerkedés a Fair Trade-del, tánctanulás, 
vendégünk volt Stredl Terézia pszichológus, aki a lelki egészség fontosságára hívta fel a figyelmet, és 
pályaválasztási tanácsokkal látta el a végzőseinket. 

A Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének tagjai Felvidéki séták címmel egy történelmi emlékeinket 
felfedező szlovákiai körúton vehettek részt, június 26-30. között pedig egy magyarság-ismereti és 
történelmi táborban a magyarországi Vámosmikolán.

Iskolánk igazgatónője egy többnapos tanulmányúton vehetett részt Afganisztánban, ahol meglátogatta 
partneriskolánkat, és elvitte az afgán kisdiákoknak a diákjaink készítette apró ajándékokat, 
meglepetéseket. 

A dolgozatok és diagnosztikus kisvizsgák után sor került a várva várt és megérdemelt osztálykirándulásokra. 
Amikor csak pihenünk, és számoljuk vissza a napokat...a tanárok is!

Bizonyítványosztás! Vakáció! És a tudat: szeptemberben újra itt.    

Összeállította: Dózsa Roland

Versenyek és eredmények

Matematika:

A XX. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozón 2010. november 26-28. között Komáromban Guliš 
Dániel (IV.G) és Balogh Tamás (V. G) tanulóink vettek részt.

December 2-án került sor a Selye János Gimnázium által szervezett hagyományos Cornides István 
Matematika-Fizika Emlékversenyre. Guliš Dániel és Balogh Tamás (IV.G) indultak a verseny 
matematika részében, ahol Dani az 1. helyezett és Tomi a 3. helyezett lett. Az  összesítésben a 12. és 13. 
helyezés lett az övék.

Február 18-20. között Komárom adott otthont a XXXV. Felvidéki Magyar Matematikaversenynek. A 
népes mezőnyben kitűnően szerepeltek diákjaink. Az 1. évfolyamban Balogh Tamás az 1. helyen, Guliš 
Dániel a 3. helyen, a 2. évfolyamban Hornyák Viktória (VI.G) a 11. helyen és a 3. évfolyamban Galla 
Kinga (III.A) a 14. helyen végzett.

A matematikai olimpia Z9 kategóriájának járási fordulóján az 52 résztvevő közül a 6. helyen végzett 
Guliš Dániel  sikeres megoldóként, és így továbbjutott a kerületi fordulóba, ahol a 43 versenyzőből a 12. 
helyet szerezte meg, ismét sikeres megoldóként.

A Közös Igazgatású Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia 
az iskola megalapításának 40. évfordulója alkalmából háziversenyt hirdetett meg március 30-ára. 
A matematikai versenyben az összevont 1-2. évfolyamban Balogh Tamás az 1. helyen, Guliš Dániel 
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a 6. helyen végzett, míg a 3-4. évfolyamban Takáč Nikolett (VIII.G) a 2. helyen.

A Sudoku versenyben Hugyivár Ádámé a 6. hely lett, míg Őszi Viktoré a 11. helyezés.

A XX. Nemzetközi Matematika Versenyen Bonyhádon az iskolánkat Guliš Dániel, Balogh Tamás és 
Hornyák Viktória képviselték. Tomi kategóriájában a 15. helyet szerezte meg, megelőzve valamennyi 
Szlovákiából induló diákot, és így ő lett a legeredményesebb felvidéki diák.

A Zrínyi Ilona - Gordiusz Matekverseny felvidéki összesítésében a 9. osztályosok között az 1. 
helyezést érte el Balogh Tamás.

A matematikai olimpia C kategóriájának kerületi fordulójában Nyitrán a 3. helyen Guliš Dániel és a 6. 
helyen Balogh Tamás végzett, mindketten sikeres megoldóként.

A Katedra Matematikaverseny országos döntőjére május 7-én került sor Dunaszerdahelyen. Guliš 
Dániel 8. helyezésével a 2. díjat hozta el nekünk.

A Genius logikus internetes logikai versenyen Guliš Dániel a 02 kategória 96 % -os sikerességű 
megoldója  lett, míg Balogh Tamás 100 % -os.

Informatika:

Novemberben tanulmányi kiránduláson vett részt Budapesten a Computer art forumon 
a számítástechnikát kedvelők csoportja.

November 9-10. között diákjaink egy része bekapcsolódott az iBOBOR informatikai verseny 4. 
évfolyamába, junior és senior kategóriákban.

A hagyományos Nemzetközi Infoprog versenyre április 15-17. között került sor Füleken, ill. 
Salgótarjánban. A felhasználói kategóriában a Csuport Máté, Borbély Tibor, Dojčán Krisztína és 
Tacman Szabolcs (VII.G) összetételű csapat képviselte az iskolánkat.

Fizika: 

A fizikai olimpia D kategóriájának kerületi fordulójában Balogh Tamás az 1. helyen végzett, maximális 
pontszámmal vált sikeres megoldóvá.

A fyz IQ nevű levelezői verseny feladatait az egész tanévben szorgalommal és kitartással oldotta Balogh 
Tamás, és az S1 valamint az S2 kategóriában is a kerületi 1. helyet szerezte meg.

A Delfín nevű természettudományi levelezői verseny 4. kategóriájában Guliš Dániel sikeres megoldó 
lett.

Június közepén került sor a Jedlik Ányos Természettudományi Vetélkedőre Szímőn. A Pál Ádám, 
Bopkó László, Guliš Dániel (IV.G) összetélelű csapat az 1. helyet, a Lehotka Péter, Németh Réka, Šárai 
Erika (IV.G) összetételű pedig a 2. helyet hozta el az iskolánknak.

Kémia:

Március 11-én zajlott a kémiai olimpia B kategóriájának iskolai fordulója Németh Boglárka (VI. G) és 
Bernet Viktor (2. A) részvételével.

Az Irinyi János Középiskolai Kémia Verseny felvidéki fordulójának a  feladatait oldotta március 17-én 
a komáromi Selye János Gimnáziumban Németh Boglárka és Bernet Viktor.
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A kémiai olimpia Dg kategóriájában Pál Ádám és Bopkó László (IV.G), a C kategóriában Molnár 
Katalin, Kiss András (VI.G) és Sztrecsko Boglárka (I.A) oldotta az iskolai forduló feladatait.

Április 14-én került sor a kémiai olimpia kerületi fordulójára, ahol a 6. helyen végzett Bernet Viktor 
sikeres megoldóként, és a 12. helyen Németh Boglárka.

A XLII. Irinyi János Kémia Verseny országos fordulójában Miskolcon két komáromi diákkal együtt 
Bernet Viktor képviselte a Felvidéket. A kategóriájában 73 diákkal mérte össze tudását, és a 63. helyet 
szerezte meg.

A kémiai olimpia C kategóriájának kerületi fordulójában 24 versenyző között a 14. helyen Sztrecsko 
Boglárka (sikeres megoldó), a 15. helyen Molnár Katalin (sikeres megoldó)  és a 20. helyen Kiss 
András végzett.

Az iskolánk történetében először jutott dobogós, második helyre a kémiai olimpia Dg kategóriájának 
kerületi fordulójában Pál Ádám. Az osztálytársa, Bopkó László a 24. lett.

Magyar nyelv és irodalom:

Október 4-én iskolánk névadója, Pázmány Péter születésének 440. évfordulója alkalmából rendeztük 
meg a hagyományteremtő szándékkal indított Szövegértelmezési anyanyelvi vetélkedőt, melyen 
a szlovákiai magyar alap-és középiskolák diákjai szövegértelmezési feladatok megoldásában mérhetik 
össze erejüket. A 2. alkalommal megrendezett versenyen iskolánkat Pál Ádám (IV.G) képviselte 
a legeredményesebben, aki az 1. kategóriában a 3. helyet szerezte meg. 

Az elmúlt tanévben is bekapcsolódtunk a hazai és Kárpát-medencei helyesírási versenyekbe. A Simonyi 
Zsigmond Helyesírási Verseny Párkányban megrendezett járási fordulójában Bédi Edina (III.G), ill. 
Németh Réka és Pál Ádám (IV.G) mérette meg magát a szabályok ismeretéből. Az országos összesítés 
alapján Pál Ádám a saját kategóriájában a legeredményesebb versenyzők egyikeként továbbjutott az 
érsekújvári országos fordulóba, ahol az előkelő 5. helyen végzett. A Kárpát-medencei Implom József 
Helyesírási Verseny szlovákiai fordulójában Csizmadia Katalin, Lukács Dóra (II.A) és Ruzsik Zoltán 
(VII.G) képviselte gimnáziumunkat. 

Szép Magyar Beszéd verseny: Csölle Stefánia (II.A) a komáromi kerületi forduló résztvevőjeként 
sikeresen szerepelt, és a forduló élmezőnyében végzett.

A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny udvardi, járási fordulójában több diákunk is képviselte 
iskolánkat, közülük a legeredményesebb Csölle Stefánia (II.A) volt, akit a verseny zsűrije aranysávos 
előadóként továbbjuttatott a Léván rendezett kerületi fordulóba, ahol ezüstsávos besorolást ért el. 
A járási forduló eredményes versenyzői voltak az ezüstsávos Baka Alexandra (VII.G), Belány Patrícia 
(I.A), ill. a bronzsávos besorolást elérő Horváth Betina (I.A).  

Szlovák nyelv és irodalom:

Az „Ismerd meg a szlovák nyelvet – Poznaj slovenskú reč” elnevezésű verseny  III. kategóriájának 
kerületi fordulójában Vrzák László  (III. A)  aranysávos eredményt  ért el, és az 5. helyen végzett.

Az itt említett verseny II. kategóriájában Pál  Ádám (IV.G) a járási fordulóban az 1. helyet szerezte meg, 
kerületi fordulóban a 3. helyen végzett, és az országos megmérettetésen az ezüstsávos eredményt 
valamint a 6. helyet szerezte meg.   
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Hagyományosan decemberben zajlott házi helyesírási versenyünk, az egyes osztályokban a következő 
diákok bizonyultak a legjobbaknak: 

III. G: Vanya Bettina
IV. G: Bopkó László
V. G: Csányi Márk
VI. G: Németh Boglárka
VII. G: Ruzsik Zoltán

A Dobré slovo szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny februári iskolai fordulóján a következő 
diákok értek el helyezést:

3. kategória, vers: 

1. Záležák Monika (III.G)
2. Ešek Krisztína (III.G)
3. Száraz Gabriella (III.G)

A márciusi járási fordulóban Šárai Erika ugyancsak 1. helyezést ért el kategóriájában, így áprilisban 
részt vehetett Komáromban a kerületi fordulón is.

Német nyelv:

Német nyelvi olimpia iskolai fordulójának résztvevői az egyes kategóriákban: Pollák Philip (IV.G), 
Bopkó László ( IV.G), Ruzsik Zoltán ( VII.G) és Tacman Szabolcs ( VI.G) osztályos tanulók.

A járási fordulón Pollák Philip, IV. G osztályos tanuló 1. helyezést ért el 1C kategóriában, Ruzsik Zoltán, 
VII. G osztályos tanuló 1. helyezést ért el 2B kategóriában, valamint Bopkó László, IV. G osztályos tanuló 
2. helyezést ért el 2 E kategóriában. 

A kerületi fordulón Pollák Philip 1. helyezést ért el, így képviselhette iskolánkat az országos fordulón, 
ahol 5. helyezett lett. Ruzsik Zoltán a kerületi fordulón 6. helyezett lett.

Angol nyelv:

Az angol nyelvi olimpia iskolai fordulójának résztvevői Pál Ádám (IV.G), Bédi Edina (III.G), Dankó 
Zsófia (III.G), Kovács Lívia (2. A), Balogh Tamás (V.G), Csányi Márk (V.G), Dobosi Csilla (4.A), Ficza 
Szilvia (VIII.G) osztályos tanulók voltak.

A járási fordulóban Kovács Lívia a 2. B kategóriában 3. helyezést ért el, Dobosi Csilla 2. C kategóriában, 
valamint Pál Ádám 1. C kategóriában eredményes megoldók lettek.  

Történelem és társadalomismeret:

2010 szeptemberében az EU Parlamentje által meghirdetett felmérésen iskolánk 50 diákja vett 
részt. A felmérés célja volt javaslatokat találni, hogyan lehet egységesen jelölni a tagállamokban az 
élelmiszerekben található adalékanyagokat.

2011. szeptember 13-16. között Holocaust-hét volt a gimnáziumban. Kiss András, Tanka Bálint, 
Csányi Márk (V.G) és Pollák Philip (IV.G) a napok keretén belül elkészítették a düsseldorfi zsinagóga 
makettjét.

2010. október 6-án kiállítással emlékeztünk meg az aradi vértanúkról.

VIII. G: Ficza Szilvia
I. A: Balkó Krisztína
II. A: Kovács Lívia
III. A: Tóth Bea
IV. A: Kollár Ádám

4. kategória, próza:

1. Šárai Erika (IV.G)
2. Bédi Edina (III.G)
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Az előforduló sikeres diákjai – Bopkó László (IV.G), Sóky Bernadett (2.A) és Márony Krisztína (4.A) részt 
vettek Budapesten a Glória Victis Kárpát-medencei verseny középdöntőjében, ahol 60 csapat között 
a középmezőnyben végeztek. Részt vettek az 1956-os műegyetemi ünnepségen és azt követő fáklyás 
felvonuláson. 

Sóky Bernadett 3. helyezést ért el Trianon 90 éve című dolgozatával a POFOSZ 1956-os Hagyományőrző 
Tagozat és a Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje Tagszervezetének irodalmi és történelmi pályázatán.

A Pannonhalmi Bencés Főapátság Kárpát-medencei internetes  történelmi versenyének sikeres 
megoldói: Bopkó László, Pollák Philip (IV.G), Sóky Bernadett (2.A) és Kiss András, Tanka Bálint, 
Csányi Márk (V.G).

Iskolánkban került megrendezésre a Pannonhalmi Bencés Főapátság történelmi versenyének regionális 
fordulójára – Árpád-házi királyok kora címmel. A versenyen Bopkó László, Pollák Philip (IV.G) és Sóky 
Bernadett (2.A), ill. Kiss András, Tanka Bálint, Csányi Márk (V.G) vettek részt iskolánkból.

A tavasszal szervezett Régis Hungária történelmi verseny területi fordulójában 2 csapat - Esek Krisztína, 
Hovorka Sofia, Magyar Kitty (III.G) és Pál Ádám, Pollák Philip (IV.G) vett részt. A negyedikesek a 4. 
helyen végeztek, és bejutottak az országos döntőbe, amelyre március 25-én került sor. Itt a Lehotka 
Péter, Pál Ádám és Bopkó László összeállítású csapat a 6. helyet szerezte meg.

Testnevelés:

Testnevelésből az alábbi területi bajnokságokon szerepelt a gimnázium csapatban, ill. egyéniben.

Területi bajnokság – Kosárlabda – fiúk 2010. december 7. – Érsekújvár – 4. helyezett

Területi bajnokság – Labdarúgás – fiúk 2011. április 11. – Érsekújvár – 4. helyezett

Területi bajnokság – Labdarúgás – fiúk 2011. március 29. – Érsekújvár – 2. helyezett

Területi bajnokság – Atlétika – 2011. június 22. – Érsekújvár –  Varga Nicolette 3. helyezett

Kerületi bajnokság kategóriában a legeredményesebb sportolóink. 

Kerületi bajnokság – Atlétika – fiúk 2011. április 14. Érsekújvár. Ebben a sportágban a legeredményesebb 
sportolóink:  Puss Sándor - 100 m 3. helyezett, Hugyivár Ádám – 800 m 3. helyezett

Kerületi bajnokság – Kosárlabda – lányok 2010. december 7. – Érsekújvár – 2. helyezett

Kerületi bajnokság – Úszás – 2011. március 7. Érsekújvár Reczai Lilla – 50 m gyorsúszás  2. helyezett 
Kiss Nikolett – 100 mellúszás 3. helyezett  

Kerületi bajnokság – Badminton – 2010. november 9.  Érsekújvár Hornyák Viktória - 1. helyezett

Kerületi bajnokság – Röplabda – lányok 2011. március 29. – Érsekújvár

Kerületi bajnokság – Kézilabda– lányok 2011. március 24. – Érsekújvár – 3. helyezett

Kerületi bajnokság – Asztalitenisz – fiúk 2011. február 2. – Érsekújvár

Kerületi bajnokság – Asztalitenisz egyéni verseny – 2011. április 26. Érsekújvár Guliš Dániel – 2. 
helyezett

A járási bajnokságok eredményei:

Járási bajnokság – Badminton – 2011. február 16. Hornyák Viktória - 5. helyezett

Járási bajnokság – Kosárlabda – lányok 2011. január 13. - Aranyosmarót-  A csoportban - 4. helyezett
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Hit- és vallásoktatás:

2011. április 14-én a Szlovák Püspökkari konferencia Hitoktatási és Iskolai Bizottsága Magyar Kateketikai 
Albizottsága szervezésében került sor a magyar középiskolás diákok Bibliaversenyének országos 
döntőjére. A dobogó harmadik fokán foglalt helyet iskolánk csapata: Csuport Máté (VII. G), Sztankó 
Bernadett (2. A) és Tóth Bea (3. A). 

Összeállította: Dózsa Roland

Érettségi vizsgák

A 2010/2011-es tanévben a két osztályban összesen 37 
diákunk érettségizett. A három kötelező vizsgatárgyon 
kívül (magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és 
szlovák irodalom, angol vagy német nyelv) egy 
választott tantárgyból kellett vizsgázniuk. Ezen felül 
még legfeljebb két tárgyból tehettek önkéntes vizsgát.  
Összesen 22 diák érettségizett 5 tantárgyból.  

Mind a 37 diákunk sikeresen érettségizett.

Az írásbeli vizsgák időpontja:

2011. március 15. – szlovák nyelv és szlovák irodalom
2011. március 16. – angol és német nyelv
2011. március 17. – matematika
2011. március 18. – magyar nyelv és irodalom
 

Magyar nyelvből és irodalomból az alábbi négy téma közül választhattak az érettségizők:

1. „A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.“
    Pablo Picasso
    (Elmélkedés az irodalom, a művészet társadalom – és emberformáló szerepéről) 

2. Gutenberg találmányától az internetig
    (Fejtegetés az olvasás mai formáiról, szerepéről; a nyomtatott és az elektronikus könyvek közti  
    különbségről) 

3. Anyanyelvünk tisztasága
    (Vitacikk a nyelvművelés szükségességéről vagy szükségtelenségéről) 

4. „A múlt a jelen alakja, a jövő a jelen illata.“
     Weöres Sándor 
     (Szónoki beszéd iskolánk fennállásának 60. évfordulója alkalmából)

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

1.  Budúcnosť máme vo svojich rukách 
     (Úvaha) 

2.  „Umenie je najväčším darom, ktorý dáva človek sebe samému.“
     Ján Albrecht

Matematika érettségi
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     (Diskusný príspevok na vyučovacej hodine) 

3. Najkrajšia vec na svete 
    (Umelecký opis) 

4. Ešte raz to chcem zažiť 
     (Rozprávanie)

Az írásbeli érettségi vizsga eredményei:

Tantárgy Szint Diákok
száma

Külső
(extern)

Országos 
átlag

Belső
(intern)

Angol nyelv B1 15 70,0 % 56,3 % 67 %

Német nyelv 
B1 10 66,7 % 39,2 % 80 %

B2 12 48,5 % 50,2 % 72,9 %

Matematika - 15 70,4 % 57,9 % -

Magyar nyelv és irodalom - 37 60,7 % 56,4 % 83,29 %

Szlovák nyelv és szlovák irodalom - 37 59,3% 52,8 % 68,03 %

A szóbeli érettségi vizsgák

A háromtagú tantárgyi vizsgabizottságok elnöki tisztjét a komáromi Selye János Gimnázium tanárai 
látták el. Az érettségi vizsgák felelős vizsgabiztosa PhDr. Deák Irén volt.

A szóbeli érettségi vizsga eredményei:

Vizsgatárgyak Vizsgázók száma Átlag

Angol nyelv B1 szinten 15 2,00

Állampolgári ismeretek 3 1,00

Biológia 9 1,88

Földrajz 4 1,00

Informatika 12 1,58

Kémia 8 1,00

Magyar nyelv és irodalom 37 1,75

Matematika 15 1,53

Német nyelv
B1 szinten 10 1,90

B2 szinten 12 1,75

Szlovák nyelv és szlovák irodalom 37 2,22

Történelem 19 1,35

Összeállította:  Miskó Hátas Anna
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Továbbtanulás

Az érettségiző diákok 95%-a továbbtanul. A 37 diák közül 35-öt felvettek a választott intézménybe. 1 
diák nem szerette volna folytatni tanulmányait.

Intézmény Diákok száma

Selye János Egyetem, Komárom 6

Konstantin Egyetem, Nyitra 2

Comenius Egyetem, Pozsony , Természettudományi Kar 2

Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony 5

Comenius Egyetem, Pozsony, Bölcsészettudományi Kar 1

Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya 1

felépítményi 2

Külföldi intézmények

Univerzita Masaryka, Brno, Építészmérnöki Kar 1

Univerzita Masaryka, Brno, Orvosi Kar 1

The Hague University of Applied Sciences (Hága, Hollandia) 1

József Attila Tudományegyetem, Szeged 1

Széchenyi István Egyetem, Győr 3

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 1

Budapesti Kommunikációs Főiskola 2

ELTE Budapest 2

Egyéb 3

Nem tanul tovább 2

Nem jelentkezett továbbtanulásra 1

Összeállította: Miskó Hátas Anna

Büszke pázmányosok - leendő egyetemisták
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Díjkiosztó ünnepség 

 
Október 28-án az érsekújvári Csemadok-székházban került sor a hagyományos díjkiosztó ünnepségre, 
amelyen minden évben ösztöndíjban, ill. könyvjutalomban részesítik az arra érdemes diákokat a Pázmány 
Péter Gimnáziumból, a Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából, a Közös Igazgatású Jedlik 
Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskolából és az Érsekújvári Szakközépiskolából.
Az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért Alapítványt létrehozó egykori érsekújvári gimnazisták, mai 
öregdiákok azokat a magyar diákokat jutalmazzák, akik kitűnő eredményeket érnek el, emellett 
iskolájukat különféle tanulmányi versenyeken eredményesen képviselik. 
Az alapítvány tagjai azt várják az ifjaktól, amit az Elismerő Oklevél is hirdet: „….szeresse szülőföldjét, 
legyen büszke iskolájára, mint ahogyan az elődök, öregdiákok gondolnak az ott eltöltött évekre.” 

Benkő Timea

D í j a z o t t tanulóink

Díjazott kvartások

Az Érsekújvári Magyar 

Tanulóifjúságért könyvjutalma
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Díjazott tanulóink

Guliš Dániel IV.G
Holota János-díjas
Szemünk előtt vált visszahúzódó kisdiákból kamasszá, aki mindent 
szeretne tudni a világról, és ezért meg is tesz mindent. Danit inkább a 
természettudományok és a sport vonzza. Asztaltenisz - versenyek győztese. 
Első osztálytól kezdve színjeles tanuló.

Eredményei matematika - versenyeken: Katedra országos verseny 2. •	
helyezettje, valamint 1.díj, Pithagoriasz járási forduló 5. hely, Zrínyi Ilona 

kerületi 5. hely, Felvidéki Kenguru 4. hely, Géniusz Logikus - a versenyen 92 százalékkal kiváló 
megoldó, a matematikai olimpia járási fordulójában 3. hely.
FyzQ kerületi 3.hely•	
A Delfín természettudományi versenyen 98 ponttal országos 1. helyen végzett.•	
Földrajzi  versenyek, szavalóversenyek állandó résztvevője•	

Pál Ádám IV.G
Zirner Zoltán-díjas
Az a típusú diák, akiről minden tanár álmodik: magabiztos, tisztelettudó, 
önálló gondolkodású. Már első osztályos korától számos tanulmányi verseny 
díjazottja, legyen az humán vagy természettudományi tantárgy. Színjeles 
tanuló.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny járási és kerületi fordulójának    •	
1.helyezettje, az országos forduló 6. helyezettje.

Földrajz olimpia iskolai fordulójában 1.helyezés.•	
Régis Hungária történelmi verseny iskolai fordulójában 1.hely, járási fordulóban 2.hely, •	
országos fordulóban 5.hely.
Ferencesek 8OO éve országos történelmi verseny 1. hely.•	

A biológia olimpia, a Zrínyi Ilona, Kenguru, Pithagóriász matematika versenyek járási és iskolai fordulóinak 
sikeres megoldója. Ádám már az idei tanévben is megmérettette magát – a Szövegértelmezési anyanyelvi 
vetélkedő 3.helyezettje lett. 

Šárai Erika IV.G
Zirner Zoltán-díjas
Az osztályban Erika az egyike azoknak a diákoknak, akikre mindig lehet 
számítani, és a többiek is hallgatnak rá. Jólnevelt, tisztelettudó, színjeles 
tanuló, aktív cserkész.

Nagyon jó szavaló, melyet magyar és szlovák nyelvű versenyeken •	
egyaránt bizonyított: Dobré slovo vers- és prózamondó verseny járási 
fordulójának 2.helyezettje, majd az országos forduló különdíjasa, Šaliansky 
Maťko mondamondó verseny járási fordulójának 2.helyezettje.

Matematikai és földrajz versenyek állandó résztvevője.•	

Bopkó László IV.G
Kurzweil-díjas
Ő az osztály nagy történésze, aki mégis orvosi pályára készül, de már most 
jólnevelt, vidám természetű, nyitott kiskamaszként tudja, hogy a humán 
műveltség nagyon jó alap ahhoz, hogy megálljuk a helyünket a világban. Első 
osztálytól kezdve színjeles tanuló, aktív cserkész.
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Német olimpia iskolai, járási fordulójának 1.helyzettje, kerületi fordulóban 4.helyzést ért el.•	
Régis Hungária történelmi csapatverseny járási 2. és országos 5. helyezettje•	
A Versailles palota tükörtermének átka országos történelmi verseny 2.helyezettje.•	
Glória Victis Kárpát-medencei történelmi verseny levelező fordulójának sikeres megoldójaként •	
részt vesz a budapesti döntőben.
Sikeres megoldója a Szép Magyar Beszéd, földrajz- és biológiaversenyeknek.•	
 Ferencesek 8OO éve országos történelmi verseny 1. hely.•	

Valkovics Gabriella IV.A
Diósi József-díjas

Elsősorban a magyar nyelv és irodalom terén emelkedik ki tehetségével. 
A 2008/2009-es tanévben a Szép Magyar Beszéd országos fordulójának 3. 
helyezettje. Részt vett a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen is, ahol 
a kerületi forduló aranysávos díjazottja lett. Az osztályközösség aktív tagja, jó 
szervezőkészséggel rendelkezik. Szabadidejében gitározni és énekelni tanul.

Takáč Nikolett  VIII. G 
Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért könyvjutalma

Kitűnő tanuló. Évek óta a fyzIQ, a Kenguru matematika verseny és a kémia, 
illetve fizika olimpia sikeres megoldója. Bekapcsolódott a Rákóczi, Széchenyi, 
Czuczor Gergely és a Gloria Victis történelmi versenyekbe. A Szép Magyar 
Beszéd, a Katedra történelmi és irodalmi versenyek, illetve az angol esszéíró 
verseny kiváló résztvevője. Szorgalmas és önfeláldozó munkájával minden 
évben segíti a „MI One?” iskolaújság megjelenését. Bekapcsolódott az iskolán 
működő nemzetközi Comenius REAL programba, illetve a 2008/2009-es 

tanévben megrendezésre került MultikulturArt projektbe.

Kotlár Klaudia  VIII. G 
Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért könyvjutalma

Évek óta az iskolában működő diáktanács egyik legaktívabb, és az iskola 
diákközösségének egyik legközkedveltebb tagja. Számos iskolai rendezvény 
fontos szervezője. A „ MI One? ” iskolaújság megszerkesztése és rendszeres 
megjelenése nehezen lenne elképzelhető Klaudia szorgalmas és önfeláldozó 
munkája és szerepvállalása nélkül.

Pollák Philip Armand IV.G
Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért könyvjutalma
Vidám természetű, igen aktív tagja az osztálynak, kiváló sportoló, tehetséges 
focista. Nagyon igyekvő, nyitott gyerek. Bopkó Lacival és Pál Ádámmal együtt 
alkotják a történész triumvirátust.

Régis Hungária történelmi csapatverseny járási 2. és országos 5. •	
helyezettje

A Versailles palota tükörtermének átka országos történelmi verseny •	
2.helyezettje.

Német olimpia járási és kerületi fordulóinak győztese.•	
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Balogh Mónika IV.A
Pázmány Péter Polgári Társulás könyvjutalma

Kitűnő tanuló. A tavalyi évben a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 
Verseny kerületi fordulójának aranysávos díjazottja volt. Az irodalom és 
zene iránti szeretete különféle iskolai rendezvényeken is megnyilvánul, ahol 
a szereplőgárda oszlopos tagja. A gitárhúrokat egyre magabiztosabban és 
ügyesebben pengeti. Jó szervezőkészséggel rendelkezik, aktívan kiveszi a 
részét az osztályközösség munkájában. A 60. számú Sík Sándor cserkészcsapat 
tagja,  nagy természetbarát.

Kollár Ádám IV.A
Pázmány Péter Polgári Társulás könyvjutalma

A 2008/2009-es tanévben sikeres megoldója a Gyulán megrendezésre kerülő 
Implom József Helyesírási Versenynek.  Ugyanebben az évben a Kenguru 
nemzetközi matematikaverseny felvidéki összesítésében 5.helyet ért el. 
Ádám bekapcsolódott az iskolánkban működő nemzetközi Comenius Real 
projektbe, melynek keretén belül a Hollandiába utazó csapat egyik tagja volt. 
Szenvedélyes futballjátékos.

Érsek Anett  VIII. G 
Pázmány Péter Polgári Társulás könyvjutalma

Elsősorban a szlovák nyelv terén ért el kitűnő eredményeket. A „Poznaj 
slovenskú reč” szlovák nyelvi verseny országos fordulójának sikeres 
résztvevője. Aktív szervezője volt a 2008/2009-es tanévben megrendezésre 
került MultikulturArt projektnek.

Slama Szilvia VIII. G
Pázmány Péter Polgári Társulás könyvjutalma

Színjeles tanuló. Szorgalma, kitartása és tanulni akarása példaértékű lehet 
mindenki számára. A Kodály Zoltán vetélkedő országos fordulójának 1., 
a nemzetközi forduló 3. helyezettje. Alapos tudásával és megnyerő fellépésével 
elnyerte a zsűri különdíját. Bekapcsolódott az angol, illetve a német olimpiába, 
a Kenguru matematika és a iBobor informatikai versenyekbe. Eredményes 
résztvevője a Szép Magyar Beszéd, a bibliai és helyesírási versenyeknek. 
Emellett dolgozott még az iskolán működő nemzetközi Comenius REAL 

programban, illetve a 2008/2009-es tanévben megrendezésre került MultikulturArt projektben.

Lengyel Gabriella IV.A

Pázmány Péter Polgári Társulás könyvjutalma
 
Gabriella elsősorban pályázati munkáival vívta ki az elismerést.
A Magyar Kultúra Napja keretén belül két ízben képviselte iskolánkat a Palóc 
Társaság által szervezett megmérettetésen, melyeken kiemelt 1. helyezést ért 
el két pályamunkájával. Ezekben a rovásírás történetét kutatta, valamint a 
magyarságról alkotott gondolatait foglalta írásba.
Szabadidejében szívesen olvas.
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„Jó volt magyarnak lenni”

…énekelte a Kormorán együttes szeptember 
17-én Érsekújvárban a Fő téri kultúrházban, 
és ezt is éreztük mind, akik ott voltunk. A 
koncertet a Pázmány Péter Gimnázium 
szülői munkaközössége szervezte az anyagi 
gondokkal küzdő intézmény megsegítésére. 
Peternai Zsuzsanna igazgató megköszönte 
minden jelenlegi és egykori diáknak, 
szülőnek, iskolabarátnak, a magyar nyelvű 
oktatás sorsát szívén viselő és segíteni vágyó 
embernek, hogy jelenlétével támogatta a 
gimnáziumot.  

Aki botfülű és egyáltalán nem a zene miatt 
jött, az is jól érezhette magát ezen az estén. 
A sport szerelmesei élőben láthatták Géczi 
Erika világbajnok kajakozót, aki Szöulban 

Kőbánék négyesében olimpiai második is lett. 
Ő a Kormorán együttes egyik énekesnője.

Akit a sport sem hoz lázba, kedvére legeltethette a szemét, hiszen a másik énekesnő meg egykori 
Esztergom szépe. Aki pedig korábban esetleg sosem hallgatott Kormorán-zenét, most rájött, mégis 
vannak ismerős arcok az együttesben.  Például Zsoldos Tamás, mivel ő azelőtt a Beatrice basszusgitárosa 
volt. 

Remek szövegírói is vannak a budapesti Kormoránnak: Petőfi Sándor, Nagy László, József Attila… A 
Nemzeti dalt és a filmzeneként ismertté vált Honfoglalást a Felvidéki Rockszínpad szólóénekeseivel 
közös produkcióban hallhattuk.

 A koncert ötletadója Bopkó László, a gimnázium tanára volt, aki vállalta a rendezvény megszervezését 
is. Neki köszönhetjük hát a Kormorán teremtette fergeteges hangulatot: nemzeti színű lobogókkal, 
magyarságdalokkal, és hogy olyan jó volt magyarnak lenni.

Benkő Timea

Holocaust-hetet tartottunk

Az ötletet egy tavalyi terezíni továbbképzés adta, ahol 
iskolánk három tanára szélesítette módszertani ismereteit. 
Olyan technikákat sajátítottak el, amelyekkel közelebb 
hozható a diákok számára a nácizmus sátáni valósága. 
Így esett, hogy szeptember 13-tól 17-ig a gimnáziumban 
Holocaust-hét zajlott.

 A zsidó kultúrával faliújságok, plakátok és rajzpályázat 
segítségével ismerkedtek a nyolcéves tagozat diákjai. 
Közel húszórás türelemjáték eredményeképpen elkészült a 
düsseldorfi zsinagóga makettje is papírból, ennek készítői: 
Csányi Márk, Harcsa Károly, Kiss András, Pollák Philip 

Magyarságdalok nemzetszínű lobogókkal

Elkészült a düsseldorfi zsinagóga makettje
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és Tanka Bálint voltak. Az idősebb diákok Power Point 
prezentációkkal lepték meg társaikat, nagyon változatos 
témákban merültek el: Izrael állam története napjainkig, 
Zsidó tudósok, feltalálók, művészek, Auschwitzban jártam, 
elmeséljem?, Kabbala… 

Több kisfilmet is megtekintettek az egyes 
osztályok, a legmegrázóbb alkotás a neonáci eszmék 
terjedésére figyelmeztette a fiatalokat, a címe: Nedovedu 
pochopit. A gyerekek autentikus visszaemlékezések alapján 
maguk rekonstruálhatták a terezíni gettó mindennapi 
életét, leendő érettségizőink pedig részletesen elemezték 
Kertész Imre Nobel-díjas regényét, a Sorstalanságot.

 Nagy megdöbbenést váltottak ki a 
zsidótörvények, mivel azokat is rendhagyó módon 
ismerték meg a diákok. A tanárok az egykori rendeleteket, 
tiltásokat átültették mindennapjainkba, hogy mindenki 
tudatosítsa, milyen kirekesztettek is lettek azok 
következtében az izraelita vallásúak. A paragrafusok most 
például a következőképpen hangzottak: Lányoknak tilos 
tömegközlekedési eszközzel utazni! Szemüvegeseknek 
tilos a horgászás! Minden balkezesnek be kell szolgáltatnia 
sílécét és varrógépét! Falun élőknek tilos gépkocsit 
vezetni!...

 Lang Tamás, az érsekújvári zsidó hitközösség 
vezetője készségesen kalauzolta a gimnazistákat a helyi 
zsinagógában, ahol korábban még egyikünk sem járt. 
Messinger Gizella a zsidó konyha rejtelmeibe vezette be 
az érdeklődőket. Igyekeztünk kihasználni a tapasztalaton 
alapuló ismeretszerzés minden fajtáját: internetes kóser 
recept alapján ételeket készítettek és kóstoltak tanulóink. 
A pénteki napon Kormorán-koncert zárta az egész hetes 
rendezvénysorozatot.

 A gimnázium iskolaprogramjának egyik pillére a 
multikulturalizmusra épül, ezért igyekszünk megragadni 
minden alkalmat, hogy tanítványainkat toleranciára 
neveljük. Most is hangsúlyoztuk, hogy ne csupán egy-egy 
Radnóti- vagy Pilinszky-vers kapcsán jussanak majd eszükbe 
a héten látottak és hallottak, hanem a mindennapokban 

igyekezzenek megvalósítani a békés együttélést a különböző 
nemzetekkel.

A diákok véleménye a rendezvényről:

„A legjobban a zsidótörvényekből átírt szabálytáblák tetszettek. Még jobb lett volna, ha a rendeletek egész 
héten tényleg vonatkoztak volna ránk, mert így tudnánk igazán átélni az akkori helyzetet.”

„Nekem legjobban a Gizike néni előadása tetszett és az utána következő süteményes kóstoló.” 

„Rossz volt, hogy nem jutott el minden programra minden tanár és diák.”

„Lang Tamás úr olyan felemelően mesélt, ahogyan talán senki más nem tudott volna.”

„Sok érdekes és szörnyű dolgot hallottam. Legjobban a visszaemlékezések tetszettek.”

Izrael állam története napjainkig - a diákok 
prezentációja

Kóser ételkostoló

Lang Tamás, a zsidó hitközösség vezetője 
diákjainkkal a helyi zsinagógában
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„Megrendítőek voltak az auschwitzi képek.”

„Nagy dolog, hogy bejuthattunk a zsinagógába.”

„A VIII. G videója, amelyik a holocaustot tagadó elméletekre az ellenérveket kereste, 100 pontos volt!”

„Szerintem sokkal többet foglalkoztunk a zsidókkal, mint saját nemzetünkkel. Mikor volt olyan hét, amikor a 
magyarokkal foglalkoztunk ennyit?”

„Hiányoltam valamilyen jó játékfilmet, például megnézhettük volna a Schindler listáját.” 

 „Bombasztikus volt az interaktív előadás: Terezín, a Hitler ajándékozta város. Olyan volt, mintha mi magunk 
is ott lettünk volna a gettóban.”

Az iskolánkban zajló emlékhét eseményeivel egy új módszertani kiadvány segítségével Szlovákia 
valamennyi iskolája megismerkedhet, ugyanis az angol-szlovák kétnyelvű kiadvány - Najlepšie 
projekty učiteľov-multiplikátorov v oblasti vzdelávania o Holokauste - Týždeň Holokaustu címmel 
részletes tudósítást közöl. 

         Benkő Timea

Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedő a gimiben

Az OECD által szervezett PISA-kutatások kimutatták, hogy a szlovákiai diákok számára az egyik 
legnagyobb problémát az értő olvasás, egy adott szöveg értelmezése jelenti. Az érsekújvári Pázmány 
Péter Gimnázium vezetősége ezért döntött tavaly úgy, hogy hagyományteremtő céllal Szövegértelmezési 
Anyanyelvi Vetélkedőt indít. Egy éve Kazinczy Ferenc negyedévezredes születésnapján, idén október 4-én, 
névadójuk születésének 440. évfordulóján zajlott az alapiskolások és gimnazisták megmérettetése.

 A versenyt az intézmény híres maturánsa, Cs. Liszka Györgyi, a Vasárnap főszerkesztője 
nyitotta meg. Azonnal szövegértelmezésre ösztönözte a jelenlevőket, mert elmondta, ő maga is ebbe az 
iskolába járt annak idején, de nem ebbe az iskolába. A volt diák arra utalt, hogy ő még a jelenlegi szlovák 
gimnázium épületében volt magyar gimnazista, nem a Nyárhíd utcaiban.

A megnyitó után a vendégek megtekintették az érsekújvári városi televízió kisfilmjét, amelyben 
Strba Sándor helytörténész ismertette Pázmány Péter munkásságának érsekújvári vonatkozásait.

A vetélkedő két kategóriában zajlott:

1. kategória: alapiskolák 8-9. évfolyamai és a nyolcosztályos gimnáziumok kvarta osztályosai 

2. kategória: gimnáziumok 1-2. évfolyamai és a nyolcosztályos gimnáziumok kvinta-sexta osztályosai 

 

A délutáni eredményhirdetésen kiderült, idén kik bizonyultak a legjobbnak:
kategória1. 
Konkoly Tibor – Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Pozba1. 
Nágel Máté – Csongrády Lajos Alapiskola, Szőgyén2. 
Pál Ádám – Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár3. 

kategória 2. 
Farkas Linda – Duna utcai gimnázium, Pozsony1. 
Majtán Krisztina – Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Zselíz2. 
Szegfű Laura - Duna utcai gimnázium, Pozsony3. 
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Minden pedagógus tapasztalja: ahogy terjed az internet, úgy csappan a mai fiatalság olvasási kedve. 
A gyerekek nem szeretnek olvasni, illetve érdeklődésük korlátozódik a szórakoztató irodalomra. 
Olvasásszociológiai kutatások bizonyítják, hogy az olvasás tagadása, elutasítása összefügg a helytelen, 
rossz olvasási szokásokkal. Holott a gyermek személyiségének fejlődéséhez, gazdagodásához, az 
érzelmi intelligencia fejlesztéséhez elengedhetetlenek a szépirodalmi élmények. Ezért fontos az olvasás 
ilyenfajta népszerűsítése is. 

Benkő Timea

Emlékoszlopot avattunk az évfordulón

Névadónk születésének 440. évfordulóján, október 4-én 
Pázmány Péter-emlékoszlopot avattunk a gimnázium 
udvarán. Pék László, az SZMPSZ elnöke ünnepi 
beszédében ismertette Pázmány Péter munkásságát, 
kiemelve annak érsekújvári vonatkozásait.   

Az emlékoszlop készítője Buják Vince, 
tardoskeddi fafaragó, a Magyar kultúra lovagja, aki 
tölgyfából faragta ki a 260 cm magas alkotást. A 
következő felirat hirdeti rajta a jeles jubileumot: „Pázmány 
Péter születésének 440. évfordulója alkalmából állíttatta 
a hálás utókor”.

Az ünnepi műsorban nemcsak helyi 
gimnazisták, de a környék alapiskolásai is szerepeltek: 
a Tűz virágai hastánccsoport a tardoskeddi Szemerényi 
Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából, a Kölykök 
színjátszó csoport a szőgyéni Csongrády Lajos Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskolából és a Jázmin tánccsoport 
az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskolából.

Szabó Révész Anita kiértékelte az emlékhétre 
meghirdetett EKOMUKO képzőművészeti pályázatot, 
a győztes a harmadikos Reczai Lilla lett. Az iskola 

Cs. Liszka Györgyi a megnyitón Az 1. kategória győztesei között Pál Ádám (IV.G)

Az ünnepi beszédet Pék László mondta

Jázmin tánccsoport
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programja három pillérre épül: ökológia, multikultúra és kommunikáció, ezek összevonásából jött 
létre az EKOMUKO mozaikszó. Az alkotásoknak épp ezért a toleranciát, az ökologikus gondolkodást, az 
európai tudaterősítést kellett tükrözniük.

Tűz virágai hastánccsoport
Kölykök színjátszócsoport

Emlékoszlop-avatás az érsekújvári gimnáziumban
(elhangzott a Pázmány-emlékoszlop avatásakor 2010. október 4-én)

Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik az Érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium épülésében 
folyamatosan részt vesznek. Önökben, helybeliekben és a távolabbról érkezőkben is megfogalmazódik a 
kérdés, vajon milyen mértékben beszélhetünk fejlődésről és mennyire az értékek mentéséről, mindannak 
a továbbéltetéséről, mely a múlt öröksége? Mennyire fontos napjainkban a Pázmány- évforduló 
alkalmából átadandó oszlopot most körülállók erőfeszítése, a gimnázium jövőjéért tevékenykedők 
elszántsága?  

 A 168 éve működő iskola nemcsak a Királyi Magyar Állami Pázmány Péter Gimnáziumként 
volt eredményes, de a további időszakban is. Tóth Sándor igazgató úr még igyekezett közös utakon 
vezetni az iskolát, de a „mečiari-slavkovskái“ időszak kihatásai Száraz Dénes akkori igazgatóhelyettes 
urat és a szülőket már arra kényszerítették, hogy az iskola önállóságát kezdeményezzék. A város, 
amely gazdag tradíciókkal rendelkezik, polgárai révén cselekvő tenni akarással segítette iskoláját. 
Az iskola diáklétszámának fokozatos csökkenése azonban jelzi, hogy a magyar-szlovák nyelvhatár 
közelében nem könnyű iskolát működtetni. Az új iskolavezetés Európára nyitása, a külföldi lektorokkal 
megerősített idegennyelv-oktatás, a diákversenyeken való sikeres szereplés, a gimnázium megsegítése 
céljából létrejött Kormorán-koncert, de akár a névadóra való mai emlékezés is mind azt mutatja, hogy a 
tantestület cselekvően segíti a megújulást.  

 Egy korábbi időszakban Pázmány Péter élete éppen egy ilyen cselekvő magatartásra ad 
példát. Tehetséges és ambiciózus ember volt. Élete nemcsak a katolikus egyházzal kapcsolódott össze, 
de a könyvekkel, a művelődéssel, az iskolákkal is. Nemcsak hitvitázó, igehirdető, hittérítő volt. Kilépett 
a jezsuita rendből, világi papként, esztergomi érsekként, bíborosként tevékenykedett. Célja a művelt 
katolikus értelmiség megteremtése volt.  Tanított a vágsellyei jezsuita kollégiumban, Nagyszombatban 
nevelőintézetet és papneveldét, Bécsben felső papnevelő intézetet - a Pázmáneumot - majd ugyancsak 
Nagyszombatban teológiai és bölcsészeti karral működő egyetemet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
elődjét alapította meg. Pozsonyban a jezsuita kollégium és iskola létrejötte szintén a nevéhez fűződik. 

 Gazdag szókincs, szenvedélyesség, tájékozottság, kiterjedt levelezés, sokrétű kapcsolatrendszer, 



25

Iskolalátogatáson Afganisztánban

Az afgán iskolarendszer nagyon sokat fejlődött az 
utóbbi 10 évben (a Tálib rendszer 2001-ben dőlt 
meg). Míg akkor nem volt egyetlen nőnemű tanár, 
ma a pedagógusok 30%-a az. A 13 millió iskolaköteles 
gyerekből 9 millió látogat oktatási intézményt, ebből 
38%-a lány.

Az iskolák csaknem felének nincsen saját épülete 
– a diákok sátrakban, a szabad ég alatt vagy 
valamiféle fészerekben, védett kunyhókban 
tanulnak. A tanárok 73%-a nem teljesíti az oktatási 
minisztérium által megkövetelt szakképzettséget 
(ez 14 év iskolalátogatás és 2 éves tanárképzés). Az 
egész rendszer maximálisan centralizált a tanárok 

közéleti elkötelezettség, az anyanyelv céltudatos fejlesztése, a nemzet erkölcsét, műveltségét, sorsát 
féltő magatartás is személyéhez kötődik. Prédikációiba sok-sok irodalmi kifejezési forma és világi elem 
fért bele, melyek közvetlen hatással voltak hallgatóságára. Tisztában volt vele, hogy a Habsburgok uralta 
területen a nyelv biztosítja a nemzet létében a folyamatosságot. Ő volt az első irodalmunkban, ki az 
ékesszólásról magyar nyelven értekezett. Pázmány Péter a reformáció százada után nem a vaskalapossága 
és a mindenfajta visszarendeződés erőltetése miatt maradhatott meg a történelmi köztudatban, de 
ékesszólásával és az értékek helyreállításával. Ma iskolák, egyetem, intézmények viselik nevét.  

 Az érsekújvári gimnazisták iskolájuk névadóján kívül további történelmi példákat és 
tanulságokat is találnak épülésükre. A ferences atyák napjainkban is megújuló jótékony tevékenysége, 
Vak Bottyán vitézi tettei és bátorsága (a török időkben a főtéri mecset tornyából hajította ki az imát 
mondó müezzint), vagy a kuruc idők szomorú eseménye, a császári oldalra átállt áruló Ocskay László 
lefejezése elgondolkodtatásra kényszerítenek.  

 A második világháború bombatalálatai szörnyű sebeket ejtettek a városon, újra kellett 
és lehetett mindent kezdeni. Az országban egyedülálló Csemadok-ház tevékenységének és a 
szakközépiskolák továbbfejlődésének igénye a kulturális és a politikai élet mai szekértáborainak 
demarkációs vonalain túl is jelzik, hogy a ma gimnazistáinak történelmi tapasztalatára és felkészültségére 
néhány év múlva szüksége lesz a városnak és a környéknek. A ferences templom bejárata feletti szöveg: 
„Pax intrantibus” (Békesség a betérőnek) – Buják Vince tardoskeddi fafaragónak nemes felajánlása, a 
míves alapossággal elkészített emlékoszlop és az alábbi, Pázmány Péter munkásságát méltató idézet 
segítse őket tanulmányaikban és későbbi munkájukban. 

 „Ha ama kor embereinek arcképeit tekintjük, nemcsak erőt fedezünk fel arcvonásaikban, 
hanem észrevesszük, hogy van valami elszántság és harciasság alakjukban, mit korunk embereinél nem 
lelhetünk. Mi, akik nemcsak műveltek, hanem némiképp elpuhultak is vagyunk, szép, finom és ízléses 
külsejű könyvek lapozgatásához vagyunk szokva: azért idegenkedéssel nyúlunk ama kemény bőrrel 
borított, fatáblákba kötött, porlepte nagy kötetekhez, és hősi elszántságfélére van szükségünk, hogy 
tartalmuk tanulmányozására rászánjuk magunkat. Kétségkívül, a vallási küzdelmek íróinak művei - zajos 
hevök, folytonos izgatottságuk és gyakorta kíméletlen hangjuk miatt nem keltenek lelkünkben oly tiszta 
gyönyört, mint az újabb korok nagy íróinak remekművei; de nem csekély meglepetésünkre akárhányszor 
észrevesszük, hogy kemény héj kérge alatt ízletes gyümölcs rejlik. A pomagránát, narancs, mandola, dió 
héja kemény és keserű; de mivel jó a bélök, kedves gyümölcsük.“ (Pázmány Péter)

Pék László, az SZMPSZ elnöke

Az igazgatónő afgán tanárok társaságában
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munkahelyének kiválasztásától kezdve, az igazgató 
kinevezésén keresztül az oktatás tartalmának 
szabályozásáig szinte mindent az állam irányít. 
A tankönyveket is a kormány nyomtatja, ki is küldi az 
iskoláknak ingyenesen, de olyan mértékű a korrupció, 
hogy vannak esetek, mikor a minisztérium és az 
iskola közötti könyvszállítmány egyszerűen eltűnik. 
Aztán pár nap múlva megjelennek a tankönyvek 
a feketepiacon. Amíg nincsenek tankönyveik 
a tanároknak és diákoknak, addig nem is nagyon 
tudnak mit tanítani. Tantervek és tanmenetek 
nincsenek alaposan kidolgozva, a tanárok nem is 
nagyon értik, mit akarok tőlük, mikor ezekre a szakmai 
dolgokra kérdezek rá. Az oktatási minisztérium egyik 

részlege az állami tantervkészítés, több száz embert 
alkalmaz, egységes tanterv viszont nincsen. Nemrég fejezték be állítólag a középiskolák tanterveit, az 
alapiskoláknak még várniuk kell (ami logikátlan, hiszen a legtöbben az alapiskola első 6 évfolyamát 
látogatják).

A tavalyi és idei látogatásunk során mindenféle típusú iskolát ismertünk meg. Míg tavaly elhomályosította 
ítélőképességünket az új kultúra által ért sokk, idén bátran mondhatom, hogy nemcsak élveztük 
a látogatásokat, de sokban és sokkal jobban gazdagítottak a diákok és tanárok mint egy éve.

Afganisztánban az állami iskolákon kívül civil szervezetek vagy pedig helyi közösség által támogatott 
tanítás folyik. Az állami iskolákban a diákoknak kötelező az egyenruha (fekete nadrág és hosszú ujjú    
felső, fehér kendő a lányoknak, a fiúk fekete nadrágban és kék ingben járnak).

A civil szervezetek (pl. Aschiana – afgán szervezet, SCA – svéd szervezet) iskoláiban sokkal több színt 
és talán életet is talál az ember. Az Aschiana típusú iskolák olyan diákokkal foglalkoznak első osztálytól 
hatodikig, akik részmunkaidőben az utcán dolgoznak. Őket próbálják alapfokon írni és olvasni tanítani 
úgy, hogy integrálni lehessen őket állami iskolába. Közben rendszeresen beszélgetnek a szülőkkel is az 
oktatás és a tanulás folytatásának fontosságáról.

Az SCA által fenntartott iskolák úgynevezett modelliskolák – a szervezet anyagilag támogatja 
működésüket (tanárok fizetése vagy iskolaépület felhúzása, felszereltség, stb.). Nagyon sok esetben 
olyan jó a felszereltségük, mint egy átlagos szlovákiai iskolának. Az SCA iskolák alap-és középfokon 
működnek, miközben az előbbiből van több. Európai viszonylatban még mindig nagyon alacsony 
a középiskolát végzett diákok aránya.

A helyi közösség által támogatott iskolák a legmegbecsültebbek, ha lehet így fogalmazni. Ugyanis azért 
jöttek létre, mert a helyieknek igényük volt rá, épületet vagy területet biztosítottak, vagy anyagilag 

járulnak hozzá a tanár fizetéséhez. Sok esetben ezek 
az iskolák távoli, elhagyatott, nehezen hozzáférhető 
helyeken vannak, és több kisebb tanya tanulóit 
gyűjti össze. Egy országban, ahol az infrastruktúra 
gyermekcipőben jár, ez bizony akadályokat gördít 
az oktatás terjedésében. A 6-7 éveseknek gyakran 
kilométereket kell gyalogolniuk az ismeretek után.

A legmegrendítőbb és legpozitívabb élményünk egy 
ilyen típusú iskola látogatásakor volt Sabzdarában. 
A falu mecsetje szolgál tanteremként 8 osztálynak, 
a maradék 3 kinn a szabadban tanul. Minden 
osztálynak külön tanára és táblája van, így tanulnak 
egyidejűleg mind az összesen. Aki tanár, és ismeri, 
milyen a szünet közbeni zsivaj, az el tudja képzelni, 

Iskola a szabadban

A partneriskolánk diákjai
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milyen az, amikor 8 osztály 1 helységben egyszerre tanul. Elképesztő módon ezekben az iskolákban 
érik el a legjobb eredményeket írásban, olvasásban és számolásban. Az ide járó gyereknek ugyanis 
hatalmas a motivációjuk. Nem azért járnak iskolában, Nem azért járnak iskolába, mert muszáj, vagy mert 
unatkoznak, esetleg melegebb van ott mint otthon. Ezek a gyerekek tanulni akarnak. 

A Twin School projektben Afganisztán a partnerünk abban, hogy tudatosítsuk minazt, amink van és 
tanuljuk meg azt értékelni. Partneriskolánk Kábul külvárosában van, három osztállyal működik, kb. 120 
gyerek látogatja. A lányok külön teremben tanulnak, a csoportosítás nem kortól, hanem nemtől függ. 
A szegényes körülmények ellenére igyekeznek a legtöbbet kihozni az adott lehetőségekből, és ebben 
segíti őket a mi iskolánk is. A rengeteg használati cikk mellett (füzetek, tollak, ceruzák, festékek, ecsetek, 
kifestők, stb.) 2 ízben pénzadományt is juttattunk nekik (150,- és 200,- €), amelyen további kellékeket 
és könyveket vettek. Idén további aktivitásokkal készülünk támogatni őket, és persze újra lesz „afgán 
nap“!

Peternai Zsuzsanna

Afgán pedagógusok látogatása

Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium 2009 
áprilisában kapcsolódott be a Twin School 
projektbe, ugyanis akkor kaptunk meghívást a 
kezdő konferenciára Tallinba. 

Jómagam iskolaigazgatóként 
és Bukai Éva (az akkori II. A diákja) az észt 
fővárosban ismerkedtünk a projekt lényegével, 
láttuk, milyen akciókat szerveznek a korábban 
bekapcsolódott angol és svéd iskolák diákjai. 
Az élményektől fellelkesülve a következő 
iskolaévben mi is próbáltuk követni a külföldi 
tanulók és tanárok példáját - közelebb hozni 
az ismeretlent. 

Egész évi munkánk gyümölcseként 
2010 szeptemberének utolsó napjaiban 

két tanulónkkal (Kovács Lívia és Tóth Bea) 
képviselhettem a gimit a svéd Vänersbergben, ahol immáron büszkén mutattuk be társainknak, hogyan 
ismerkedünk Afganisztánnal. A konferencián részt vett két afgán vendég is: Jan Agha Habibi, angol 
informatikatanár a Worsaje tartományból és Kamilu Nayiby, a Svéd Szervezet Afganisztánért munkatársa 
Mazar-e-Sharifból. A konferencia végeztével mindketten velünk tartottak Szlovákiába, ahol e hét 
folyamán körutat tesznek az itteni partneriskolákban.

Országunk megismerését nálunk, Érsekújvárban kezdték, utána a galgóci, alsókubini és kassai 
gimnáziumokban tesznek látogatást. Megtekintették iskolánk épületét, részt vettek egy angolórán, 
amely igazán nemzetköre sikeredett - összehasonlítottuk a szlovák, magyar, német (mivel jelenleg 
német lektorok is tanítanak intézményünkben), angol és afgán iskolarendszert. 

Diákjaink is kedvükre kifaggathatták vendégeinket arról, milyen is az élet Afganisztánban. A 
kötetlen beszélgetés, iskolánk légköre, tanulóink és tanáraink barátságos mosolya mély benyomást 
hagytak bennük. Reméljük, még látjuk őket.

Peternai Zsuzsanna

Beszélgetés az afgán iskolarendszerről
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Felvidék nagyjainak szoborkiállításán

Pázmány Péter  születésének 440. évfordulója alkalmából október 4-től 8-ig emlékhét zajlott 
iskolánkban. Ezeken a napokon minden osztály tanulmányi kiránduláson gazdagította ismereteit, a 
diákok folyamatosan látogatták a csúzi kastélyt. 

A csúzi Meszlényi-Szénássy kúria felújítása 2005-ben fejeződött be, azóta a védett 
műemléképület teljes szépségében pompázva őrzi a múlt építészetét. Huszonkét helyisége gazdag 
bútormúzeum, a gimnazistákat elsősorban a Felvidék nagyjainak teljes alakos szoborkiállítása vonzotta 
ide. 

A kerámiaszobrok között felfedezték névadójukat, Pázmány Péter esztergomi érseket, 
bíborost, akinek kezében ott Az isteni igazságra vezérlő kalauz. Az előtte álló székbe invitál megpihenni 
Esterházy János, náciellenes parlamenti képviselőnk, aki egyedüli honatyaként nem szavazta meg 
a zsidóság deportálásáról szóló törvényt 1942 májusában. Klapka György, a komáromi vár védője, a 
szímői Jedlik Ányos, a dinamó feltalálója, Baross Gábor, egykori belügyminiszter és gróf Andrássy Gyula, 
miniszterelnök vidáman borozgatnak együtt. Saját könyvei között, fejedelmi környezetben olvasgat 
Jókai Mór, kinek első felesége, a nála nyolc évvel idősebb híres színésznő – Laborfalvi Róza épp teát 
szolgál fel. A gyerekek kezet fogtak Feszty Árpád festővel és Lehár Ferenc karnaggyal is.

A kastélyparkban Csallóköz és Mátyusföld téglagyártását bemutató múzeum is áll. Itt kapott 
helyet több száz címeres tégla – ha szerencsénk van, megtalálhatjuk köztük akár saját monogramunkat 
is. Néhány diáknak ez sikerült.

Benkő Timea

A csúzi kastély

Klapka György és Baross Gábor társaságában a 
III. A

Pázmány Pétert szeretik a gimnazista lányok
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Példaértékű összefogás – tök jó nap

2010. október 28-án, közvetlenül az őszi szünetet 
megelőző napon az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnázium diáktanácsa és kis színjátszói Nagykérre 
utaztak. Ott került sor ugyanis a Tök jó nap elnevezésű 
rendezvényre, amelyen a zoboralji magyar tanítási 
nyelvű alapiskolák  vettek részt.  

A pogrányi, gímesi és nagycétényi iskola 
tanulói autóbuszokkal érkeztek a hazaiak által „tök” 
díszbe öltöztetett épületbe, ahol elsőként Keve 
Szilvia, a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriumi tagja 
üdvözölte őket. Felhívta a jelenlévők figyelmét a 
pályázati lehetőségekre, hiszen ez a délelőtt is az ő 
anyagi segítségükkel valósulhatott meg.

Az egyes iskolák négyfős csapatai 
bemutatták intézményüket, majd műveltségi 
vetélkedőben mérték össze tudásukat. Ez alatt az 1-4 
évfolyam tanulóinak az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnázium kis színjátszói, a Csűrdöngölők rendhagyó 
irodalomórát tartottak a magyar népmesékről, utána 
pedig őszi asztaldíszeket készítettek. Egy rövidfilmet 
is vetítettünk iskolánkról, amelyet maguk a diákok 
készítettek.

 A jelenlévő iskolák ügyességi versenyszámokban is 
megmérettettek, itt már a kisdiákok is szurkoltak a 
nagyok tízfős csapatainak. Mondják: kicsi a bors,de 
erős, és valóban az egyik legkisebb létszámú magyar 
iskola bizonyult a műveltségi és ügyességi versenyben 
is a legjobbnak, mégpedig a gímesi. 

 Peternai Zsuzsanna, az érsekújvári gimnázium 
igazgatója bevallotta, ő a hazaiaknak szurkolt, hiszen 
ő maga is nagykéri származású. Bár nem ők nyertek, 
mégis „tök” jól érezte magát ezen a rendhagyó napon, 
hiszen büszke lehetett gimnazistáira, akik közül hatan, 
élükön Danczi Tamás diáktanács elnökkel, vállalták 
az alapiskolások vetélkedőinek koordinálását. A 
legnagyobb örömet mégis az okozta neki, hogy a 
jelenlévő kilencedikesek közül többen komolyan 
érdeklődnek a gimnáziumi tanulmányok iránt az 
érsekújvári magyar intézményben. 

                                                                                         Benkő Timea

 

A Csűrdöngölők Nagykéren

Peternai Zsuzsanna mesél a gimnáziumról

A DT tagjai segítettek a szervezésben
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Diáknap a gimnáziumban

A november 17-ét megelőző munkanap hosszú évek óta 
hagyományosan a diákoké a gimnáziumban. Ilyenkor tanítási 
órák helyett különböző foglalkozásokon vesznek részt a 
gyerekek, ahová a vendégeket a diáktanács tagjai hívják. 

 Az idei diáknapon is gazdag program közül 
válogathattak a gimisek. A reggel nyolckor induló műveltségi 
vetélkedőbe minden osztály háromfős csapatot nevezett be, 
a legjobbaknak járó édes főnyereményt – egy csokitortát – a 
IV.G-sek: Pál Ádám, Bopkó László és Pollák Philip kapták. Ezzel 
egyidejűleg zajlott az V.G-ben a sakkverseny, ahol Balogh 
Tamás, Harcsa Károly és Kiss András lett dobogós. 

 Volt globális nevelés, filmvetítés (A hülyeség 
kora), karaoke, gitározás a számítógép segítségével, 
rovásírás, élménybeszámoló a Comenius-projekt kapcsán 
Spanyolországban töltött napokról, a végzősök pedig 
megtartották a tornateremben a szalagavató főpróbáját. 
Egy-egy foglalkozás között a tea- és sütiházban futott össze a 
diáksereg, ahol a VI.G-nek köszönhetően fair trade termékeket 

vásárolhattak és fogyaszthattak. 

 Minden évben sikerül vendégül látni egy-egy 
híres maturánst is, idén többek közt egy színészt és 
drámapedagógust – Vanya Róbertet. Ő a kisebbeket és 
nagyobbakat egyaránt drámajátékokkal szórakoztatta, 
köztük az iskola színjátszóit, a Csűrdöngölőket. Robi négy 
éve érettségizett, jelenleg Budapesten él és dolgozik. 
Az érsekújvári közönség elsősorban az István, a király 
főszereplőjeként ismerheti, ugyanis a Kistérségi Színtársulat 
tagja.

 És volt igazi sztárvendég is: Száraz Dénes. Ő szintén 
Budapestről érkezett, ahová azonnal utazott is vissza, hiszen 

este az Új Színházban játszott. Vele a beszélgetést édesanyja 
vezette, így olyan apró titkokat is megtudott a nagyérdemű, 

amit az egykori diák magáról nem biztos, hogy elárult volna. Elmesélte diákkori csínytevéseit, hogyan 
és merre vitte az útja az érettségi óta: a színművészeti főiskolát, színházi és reklámszerepeit, és hogy 
mennyire fontos a sport az életében. A legtöbbet a Jóban, rosszban általa alakított Tamás atyáról 
faggatták, hiszen országos ismertségre ezzel tett szert. Az iskola krónikájába a következőket írta: 
„Kitartást a gimihez, tudom, nem könnyű…” 

 Délután a tornateremben a III.A felavatta az elsősöket, így már ők is elmondhatják magukról, 
hogy igazi, teljes értékű tagjai a közösségnek, nem szecsók többé. 

Pénteken, november 19-én a leendő érettségizőké lett az iskolában a főszerep: este a 
Csemadok-székházban megkapták a remény zöld szalagját. Ilyenkor sokszor még csak sejteni sem lehet, 
vajon közülük néhány év múlva ki tér majd vissza vendégként a diáknapra…

Benkő Timea

Diákavatás

Száraz Dénes gimnazista rajongói 
gyűrűjében
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Viva Collado Villalba, viva Pázmány Péter Gimnázium!

A Pázmány Péter Gimnázium diákjait egy újabb város hódította meg, ezúttal a spanyolországi Collado 
Villalba. A Comenius REAL projekt immáron harmadik alkalommal tette lehetővé, hogy egy csoport diák 
kiutazhasson az iskola partnerintézményébe.

 A 9 diák közül hatnak életre szóló élmény volt már maga az utazás – ugyanis életükben először 
repültek. A budapesti Ferihegyről egyenesen Madridba érkeztünk, ahol már vártak bennünket a lengyel, 
norvég és holland diákok és tanárok, hogy együttesen menjünk Collado Villalbába, partneriskolánk 
városába. A település Madridtól 45 km-re van, 55 ezer lakossal nem sokkal nagyobb Érsekújvártól. A 
Guadarrama hegység öleli körül 1000 métertől 2000 méterig terjedő magasságú csúcsokkal. A várossal 
rendhagyóan ismerkedtünk meg: a gymkhana a kincskeresés játékos változata. A vegyesen elosztott 
diákcsoportoknak megadott állomásokat kellett felkeresni a városban, ahol szokatlan feladatok vártak 
rájuk, amelyeket fotodokumentálni is kellett. Az a csoport, amely a legtöbb pontot szerezte a játékban, 
és persze a legjobb időt „futotta”, a kiértékelési ceremónián értékes ajándékokban részesült. A többiek 
fáradozásai sem maradtak figyelmen kívül, még az utolsó csapat (a tanárok) is kaptak apróságokat.

 Az ilyen utazások során megszokott tevékenységek, mint az igazgató üdvözlő beszéde, az 
iskola bemutatása, órákon való részvétel, a tanároknak megbeszélés, az előző hónapok kiértékelése 
immáron elengedhetetlen részét képezik a látogatásnak. Ezek abszolválása után teret nyújtottak 
történelmük és kultúrájuk megismerésére. Teljesen lenyűgözött bennünket El Escorial, II. Fülöp király 
impozáns többfunkciós építménye. Mint azt idegenvezetőnk, az iskola angol szakos tanára, Ramón 
elmondta, a 2600 ablakú és 1300 ajtajú épület 7 okból került be az UNESCO világörökségébe: ez egy 1. 
monostor, 2. könyvtár, 3. galéria, 4. palota, 5. bazilika, 6. kert. 7. királyi panteon (3 királyon kívül az összes 
itt van eltemetve). Az évente több mint 500 ezer látogatót befogadó létesítmény a reformációra volt 
válasz az uralkodótól, és mintegy 10 év alatt sikerült felépíteni. Időhiány miatt csak kutyafuttában tudtuk 
megtekinteni ezt a csodálatos palotát, viszont mindannyian egyetértettünk abban, hogy ide biztosan 
megéri visszajönni.

Segovia nagy része még a római időkből maradt fenn. A vízvezetékhíd, amely 1985-től az UNESCO 
világörökségét képezi, a város legjelentősebb építészeti műemléke. Századokon át működött, és 
megőrizte kiváló állapotát. Segoviába, főként az Alcázarba szállított vizet egészen a közelmúltig. A 20. 
században a vízvezetékhíd elhasználódott a tüzelőanyagokból és az autókból származó légszennyezés 
miatt. A felújítási munkálatok folyamatban vannak.

Drámajáték Vanya Róberttel Elsősök a diáknapon
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Utazásunk Madridban csúcsosodott ki. A lakosságával Szlovákiát is túllépő várost egy nap alatt nehéz, 
de nem lehetetlen bejárni. Már akinek van idegenvezetője, és busszal minden híresebb helyre elviszik. 
Turistalátogatásunkat a Debodi templomnál kezdtük, majd vitt a busz tovább a Királyi botanikuskert, 
a Prado Múzeum, a Santiago Bernabéu Stadion mellett. Sétálva megtekintettük a Puerta del Solt, a 
királyi palotát és katedrálist, a Plaza Mayort (egykori főteret), a Kolombusz teret, Gran Víat(Madrid 
sétálóutcája) majd pár órás szabadidő után a Plaza de Españán, találóan a Spanyol téren, Cervantes 
lábainál, a Don Quijote - szobornál találkoztunk, hogy fáradtan, de annál elégedettebben térjünk vissza 
szálláshelyünkre.

Az utazás csodálatos élményekkel gazdagított bennünket. Rájöttünk, hogy akarással, jókedvvel 
és optimizmussal minden gondot meg lehet oldani, és akár a világ másik részén is, de fantasztikus 
barátságokat lehet kötni.

Peternai Zsuzsanna

Akvadukt Segovia

Don Quijote

El Escorial
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Nyílt nap

2010. november 23-án nagy volt a nyüzsgés a gimnáziumban, dísznyakkendős diákok fogadták a nyílt 
napra érkező látogatókat. A környező alapiskolák kilencedikes tanulóit előbb a multimediális tanterembe 
irányították, ahol Peternai Zsuzsa igazgatónő és Miskó Hátas Anna igazgatóhelyettes ismertették a 
gimnáziumi képzés előnyeit. Az intézmény számos projektbe bekapcsolódik, ezek segítségével sok 
diáknak nyílik lehetősége külföldre utazni, ezeket Kürti Alexandra (II. A) vázolta.

A vendégek átböngészték az órarendet, hiszen mindenki tetszés szerint választhatott, melyik 
tanítási órán szeretne részt venni. Majd megkezdődött a tanteremből tanterembe való vándorlás, mivel 
mindenki saját maga akart meggyőződni a toborzáson hallottak valóságtartalmáról.

        Benkő Timea

Színek hete

Hallottak már a Színek hetéről? Bevallom, korábban 
én sem. Hiszen ez nem valamiféle nemzetközi 
emlékhét, hanem az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnázium diáktanácsának újabb megmozdulása. 

Első alkalommal hirdették meg ezt a 
programot, amelynek lényege az osztályközösségek 
erősítése – igencsak rendhagyó módon. Ezen a 
héten minden napon más-más színű öltözéket kell 
viselniük a diákoknak, s pontosan mérhető, mennyire 
összetartóak az egyes osztályok. S hogy mi motiválja 
a tanulókat? Ahol a legnagyobb százalékban 
jelennek meg a kívánt színben, annak az osztálynak 
az iskola vezetése egy nappal meghosszabbítja az év 
végi osztálykirándulását. 

Minden reggel folyik a cserebere a pólókkal, 
egymásnak hozzák a diákok a kívánt ruhaneműt, hiszen mindenki szívesen kirándulna a lehető legtöbbet 
iskolaidő alatt. Sok osztályfőnök is erősíti osztályát, a tanárok is betartják az időleges öltözködési 

Leendő elsőseink szüleikkel Matematikaóra az I.A-ban a nyílt napon

Kedden kékben
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szabályokat. Hétfőn pirosban, kedden kékben, szerdán zöldben kellett megjelenni. A csütörtök a liláé, a 
péntek a kockásé – annak ellenére, hogy többen lázadtak: a kockás mióta szín?

A diákok jeles ünnepnapokon, például a tanévnyitón, tanévzárón kötelesek iskolai 
dísznyakkendőt viselni, amit az intézmény logója díszít. Amikor az iskolai rendtartásba is bekerült ez a 
rendelet, a gyerekek nem fogadták olyan kitörő örömmel, mint a Színek hetét. Vajon miért?

A választ a IV. G bizonyosan tudja, hiszen az idei Színek hetét ők nyerték.

                                                                                                                                                           Benkő Timea

Csillagászati előadás a gimnazistáknak

A 42. Czuczor Gergely Irodalmi és Kulturális Napok 
keretén belül Csizmadia Béla, a gimnázium egykori 
tanára 2011. március 18-án könyvbemutatót tartott 
az érsekújvári Csemadok-székházban. Közönségét 
a Pázmány Péter Gimnázium diákjai képezték, akik 
pedagógusai között a könyv szerzője örömmel 
fedezte fel egykori tanítványait. Üdvözölte – ahogy ő 
fogalmazott - az „apródnevelést”, azaz: az intézmény 
képes kinevelni tanárokat saját diákjai közül, akik 
továbbra is hűek maradnak az alma materhez. Ő 
ebben is látja a gimnázium jövőét.

Emlékezett egykori diákkorára, a 
hontalanság éveire, amikor magyar gyerekként 
nem járhatott magyar iskolába, majd a középiskolás 

évekre, amikor rajongani kezdett a csillagászatért.  
Matematika-fizika szakos tanárként csillagászati szakkört is vezetett, a sok-sok év tapasztalatait most 
papírra vetette, így született meg A klasszikus csillagász elemi módszerei című kiadvány. Mindazoknak 
az amatőr csillagászoknak ajánlotta, akik szívesen kémlelik az égboltot, és úgy állította össze, hogy már 
egy középiskolás is használni tudja.

Gyakorlati példákkal illusztrálta, hogyan használhatják fel a diákok matematikai ismereteiket 
a csillagászatban: hogyan számíthatják ki Érsekújvár pillanatnyi távolságát a Naptól, a Föld forgási 
sebességét, stb. Bevallotta, hogy a reál tantárgyak mellett harmadik nagy szerelme az irodalom, ezt 
alátámasztva előadását idézetekkel is fűszerezte, majd unokája, Nagy Edina énekelt a közönségnek. Róla 
azt is megtudtuk, hogy szeptembertől szintén a gimnázium diákja lesz.

A nyugalmazott tanár gyakorlati jótanácsokkal is ellátta közönségét. Óvta őket attól, hogy 
mindent feltétel nélkül elhiggyenek, amit az iskolában hallanak. Arra kérte őket, mindig próbáljanak 
megbizonyosodni saját maguk egy-egy tétel, állítás igazságáról. „Az univerzum végtelen, de jó volt 
benne találkozni” – búcsúzott. 

 Benkő Timea

Törik a fejüket a VII. G-sek
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Író-olvasó találkozó Holbay Lászlóval

2011. március 22-én iskolánk vendége volt Holbay László, a 88 éves érsekújvári költő. A 14 kötetes szerzőt 
Árpás Ilona, nyugalmazott magyar-szlovák szakos tanár mutatta be a diákoknak. Elmondta, abban a 
reményben szervezte meg ezt a találkozót, hogy egy ilyen beszélgetés után talán a gimnazistákból már 
nem lesznek olyan „szobrot rongáló lelki szegények”, mint akik Kassák szobrát is elcsúfították a korzón.

 Hlavicska László (költői álnevén Holbay) egykor maga is a Pázmány Péter Gimnázium diákja 
volt. Később tanárként ugyan más iskolák katedráin állt, mégis nagy élmény volt számára az osztályterem 
hangulata. „Végre – 28 év után ismét diákok előtt állhattam, akik a jövőt képviselik. Adyt idézve: ifjú 
szivekben élek” – írta az intézmény krónikájába.

A négy osztálynyi 17-18 éves diák meghallgatta a szerző néhány versét, amit sok-sok életrajzi 
adattal toldott meg maga a költő. S hogy miről szólnak ezek a költemények? A 112 vers című kötet borítóján 
a következőket olvashatjuk: „Holbay László versei az elmúlásról, szerelemről, mindennapi igazságunkról 
és gyengeségünkről szólnak. Olyanok, mint a népdalok, némelyik sorát szinte dudorászná az ember. 
Ezek a versek megállítják a pillanatot, aztán másképp engedik tova. Talán egy kicsit tisztábban.” 

A költő elárulta, elkészült mellszobra, amelyet halála után szülővárosában terveznek 
felállíttatni. Ötleteket várt a fiataloktól, hol látnák szívesen. A diákok azt válaszolták, iskolájuk kertjében.  

Benkő Timea

Érsekújvári diákok a Felvidéki Magyar Matematikaversenyen

A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt annak két ötletgazdája, Oláh György révkomáromi és 
Bencze Mihály erdélyi matematikatanár indította útjára 1992-ben. A Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, 
Délvidékről és Magyarországról érkező tehetséges matematikusok között az érsekújvári magyar 

Árpás Ilona méltatja a költőt 28 év után a katedrán
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gimnazisták is derekasan helytálltak.

 A vetélkedőt huszadik alkalommal rendezték meg, és 
Hornyák Pál, a Pázmány Péter Gimnázium nyugalmazott 
– a versenyzők felkészítését továbbra is vállaló – tanár 
tanítványai is részt vettek rajta. A nemzetközi versenyt 
2011. február 18. és 20. között megelőzte a 35. 
Felvidéki Magyar Matematikaverseny, amit a komáromi 
Marianum Magyar Tannyelvű Gimnázium szervezett 
nemzetközi részvétellel. Idén 16 szlovákiai magyar és 
11 magyarországi gimnázium és középiskola vett részt a 
megmérettetésen, Szlovákiából 56, Magyarországról 30 
diákkal. Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium négy 
tanulóval képviseltette magát: Balogh Tamás első, Guliš 
Dániel harmadik helyezést ért el, Hornyák Viktória és 
Galla Kinga a középmezőnyben végzett.

 „A Felvidéki Magyar Matematikaverseny célja, 
hogy kiválogassuk a legtehetségesebb diákokat, akik 
Szlovákiát a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen 
képviselik, amelyet ebben az évben a Bonyhádi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium szervezett” – mondta 
Hornyák Pál. A verseny március 11-től 15-ig zajlott, 

Balogh Tamás a 15. helyen végzett saját kategóriájában 
– 63 versenyző között -, a 9. osztályosok között ezúttal is 
élen járt a szlovákiai magyar diákok csapatában.

 Hornyák Pál szerint Magyarországon és Erdélyben olyan színvonalas matematikai műhelyek 
vannak, amelyekkel nehéz felvenni a versenyt, ezért is büszkék az eredményeikre. A rangos nemzetközi 
megmérettetés résztvevőit számos érdekes programmal várták, előadást tartott Laczkovich Miklós, az 
ELTE tanára, fellépett az UniCum Laude és koncertezett a Sheket együttes, a diákokat bálba várták, és a 
Szlovákiából érkező küldöttség Pécsre kirándult.

Száz Ildikó

Új Szó, 2011. 3. 23.

A Pázmány Péter Gimnázium diákjai Szencen

A Pázmány Péter Gimnázium immár 3. éve részt vesz egy projektben, melynek célja testvériskolánk 
támogatása az afganisztáni Kabulban.

2010 szeptemberében Svédországban vettünk részt egy konferencián, március 23-án és 
24-én pedig a Pozsony melletti Szencen. Most a szlovák szervezőkön volt a sor, hogy összehozzák az 
összeurópai csapatot ebbe a tóparti városba.

Iskolánkat Peternai Zsuzsanna igazgatónő és két diák: Tóth Bea és Sztrecsko Boglárka 
képviselte. A konferencia lényege az volt, hogy új ismeretekre tegyünk szert az afganisztáni oktatási 
helyzetről, megosszuk tapasztalatainkat a további résztvevőkkel - Svédországból, Észtországból, 
Angliából, új ötletekkel gazdagodjunk arra nézve, hogyan segítsük tesvériskolánk tanárainak munkáját 
ötletes és hasznos tanulmányi eszközökkel. Érdekes prezentációkat hallgattunk - köztük Michal 
Hvorecký, szlovák író beszámolóját afgán útjáról -, filmet néztünk, valamint egy prezentáción belül mi is 

Balogh Tamás és Guliš Dániel, legjobb 
matikusaink
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bemutattuk iskolánk tevékenységét. Csoportokban megismerhettük a résztvevő iskolák aktivitását is, és 
„elcsenhettünk“ néhány praktikus ötletet.

A konferencia másik célja az volt, hogy összeállítsunk egy ún. manifestot (tiltakozó üzenetet), 
melyet majd a londoni konferencián 2011 novemberében a brit parlamentben is bemutathatunk.

 Így összegezve látható, hogy a rengeteg tartalmas programon nemcsak angol tudásunk 
gyarapodott, de visszatérve új ötletekkel gazdagodva belevetjük magunkat a munkába, és izgatottan 
készülődünk a novemberben megszervezésre kerülő londoni konferenciára.

Tóth Bea, III.A

Ifjú újságírók versenye

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola 
már másodszor hirdette meg a Médiasztár elnevezésű 
országos újságírói tehetséggondozó versenyt. 
Pályázni lehetett  Az év diákújságírója címre, valamint 
Az év iskolaújsága kategóriában is. 

A verseny 4 fordulós egyéni 
levelezőversenyből áll, adott műfajban, 
meghatározott terjedelemben, két alkalommal 
kötelező témát, két alkalommal pedig szabadon 
választott témát dolgoznak fel a versenyzők. 
Az 5. forduló már élő verseny, az intézmény 
oszlopgalériájában rendezik, és 2011. március 29-én 
került rá sor. 

Itt háromlépcsős vetélkedőben dőlt el, kik 
lesznek az idei Médiasztárok. Egy-egy kategóriába 

az év folyamán a legtöbb pontszámot elért versenyzők kaptak meghívást. Régiónkat Vanya Dorottya 
képviselte a VII. G osztályból. Iskolánk Mi ONE? című diáklapja ugyancsak ringbe szállt. 

Bár idén díjat nem sikerült hoznunk, büszkék vagyunk döntősünkre és lapunkra, amelyet Száraz 
Magdolna tanárnő felügyelete alatt szerkesztenek a diákok. Számunkra ők mind-mind médiasztárok.

Benkő Timea

A szlovák csapat Tóth Bea és Sztrecsko Boglárka

Vanya Dóri, a pázmányos versenyző
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Amerikai vendégek a gimnáziumban

Március 21-től 25-ig a gimnáziumban egy csapat 
floridai (Jacksonville) tartott rendhagyó angolórákat. 
A vidám vendégsereg: Clint Conner, Haylee Wrye, 
Jessica Lewin, Todd Carr, Renae Hodges Lewin, Anna 
Hamann és Kristan Handley igyekezett mindenkit 
bevonni a társalgásba, így azok a diákok is teret 
kaptak kommunikációs képességeik csiszolására, 
akik a hagyományos órákon inkább meghúzódnak. 

A megvitatott témák mindennapi 
életünkből adódtak – az iskolarendszer itt és 
Amerikában, szabadidő, életpálya, stb. Az iskolában 
megkezdett vitákat szerdától szombatig még 
a délutáni órákban is folytathatták a diákok 
a Café house-ban, mégpedig az érsekújvári 

kultúrközpontban a Tóparti úton. 

Peternai Zsuzsanna

Tehetségünk     

Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium újabb szép sikert ért el az 
idegennyelv-oktatás terén.

     Pollák Philip, a nyolcéves tagozat IV.G-s diákja, a német nyelvi 
olimpia országos fordulójának sikeres résztvevője lett. A versenyre 
Pozsonyban került sor 2011. március 24-25-én. A megnyitó és az 
eredményhirdetés az osztrák nagykövetség gyönyörű Mozart- 
termében zajlott. Maga a megmérettetés igényes volt. A szinte 
tökéletes németnyelv-tudáson kívül elengedhetetlen a széles körű 
műveltség, tág látókör, ötletesség és a sokoldalúság. A verseny első 
napján az írásbeli részre került sor, mely szövegértésből és nyelvtani 
tesztből állt. A második napon a diákok a verseny szóbeli részén 
bizonyíthattak.

     Philip elmondása szerint szeret az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnáziumba járni. Az oktatás magas szintű, sok lehetőség nyílik 
versenyeken való részvételre, a tanárok magas követelményeket 
támasztanak, de igényességük mellett segítőkészek és barátságosak. 
Osztálytársaival együtt élvezi a DSD felsőfokú nyelvvizsgára való 
felkészítést is, melyet az iskolán tevékenykedő német lektor vezet. 

A diákok tudatosítják, hogy a nyelvtudás fontos, bár kemény munka, később meghozza gyümölcsét. És 
hogy melyik a kedvenc tantárgya? A történelem. „Általa betekintést kapok a mai világba és megértem 
a jelent”- mondja korát meghazudtoló bölcsességgel a diák, aki nem csak történelmi és nyelvi, hanem 
földrajz- és biológiaversenyek sikeres résztvevője is. Ugyanakkor Philip rendszeresen sportol. „A napi 
többórás futballedzések mellett jut időm barátokra, zenehallgatásra és túrázásra is.” Egyik legkedveltebb 
szabadidős foglalkozása a világirodalom remekeinek német nyelven való olvasása. „Kedvencem a Don 

Beszélgetés az amerikai iskolarendszerről

Pollák Philip Armand, IV.G
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Quijote Miguel de Cervantestől.“ Ezenkívül Philip további idegen nyelveket tanul: spanyolt, angolt és 
latint. 

       További sok sikert és szép eredményeket kívánunk neki. 

Benyovszky Ilona

Irodalmi emlékhelyek nyomában

2011. április 5-én egy autóbusznyi diákunk Modrára 
utazott, hogy megtekintse a szlovák irodalmi nyelv 
megteremtőjének múzeumát. 

Első megállónk a város főterét uraló Štúr-
szobornál volt, ahol a nemzeti ikon aránytalanul 
nagy karját égnek emelve fogadja az utókort. Innen 
néhány méterre található a róla elnevezett múzeum, 
illetve emlékszoba is. A két kiállítás mindazt 
tartalmazza, amit diákjaink a szlovák irodalomórákon 
tananyagként elsajátítanak, s néhány olyan 
különlegességet, érdekességet, amelyeket 
megtekintve talán maradandóbbak lesznek az 
irodalmár, nyelvész, politikus életpályájáról tanultak 
is. 

Látható például Štúr levágott hajtincse, 
amely teljesen szőkére fakult ugyan az idők 
során, ám annál érdekesebb összevetni az 
ellene kiadott korabeli, eredeti elfogatóparancs 
szövegével a látottakat, amelyben magyar nyelven 
olvasható: „haja gesztenye színű”. Üveg mögött 
őrzik lábszárcsontjának egy darabját is, amellyel 
kapcsolatban a látogatónak komoly kételyei 
támadnak bár, hogy ugyan ez az ereklye valódi-e, 
mégis ezen elmélázva biztosan rögzül egy újabb 
életrajzi adat: a nemzet nagyja egy vadászaton 
szerencsétlenül lábon lőtte magát, három héttel 
később pedig elhunyt. S hogy mitől fertőződött el 

a seb? Ez a művelt férfi, aki német egyetemen tanult, 
Pozsonyban tanárként, képviselőként dolgozott, politikai napilapot szerkesztett, kodifikálta a szlovák 
nyelvet…, ez az ember a baleset után nem orvost, hanem kuruzslót hívatott, aki aztán ló vizelettel 
tisztította napokon át a lőtt sebet. Nos, igen: az élményszerű tanulás során ilyen információ is ragad a 
diákra. És akkor a szerelmi életét még nem is részleteztük…

A délutánt már Pozsony óvárosában töltöttük. Rövid séta után a Szlovák Nemzeti Színházban 
megtekintettünk egy francia komédiát (Georges Feydeau: Chrobák v hlave), a szereplők között sorra 
fedeztük fel a szlovák kereskedelmi televíziók sorozat sztárjait: Maroš Kramárt, Zdena Studenkovát, Jozef 
Vajdát, Kamila Magálovát, Emil Horváthot, Oldo Hlaváčeket…

Este már a közösségi portálokon osztódtak a nap folyamán készült felvételek, másnap az 
iskolában már csak emlékként emlegettük, amikor Modrán először rossz irányba indultunk, mert maguk 
az általunk megszólított helybeliek sem tudták pontosan, hol is található a Ľudovít Štúr Múzeum.

                                                                                                                                                            Benkő Timea

A Szlovák Nemzeti Színház előtt Pozsonyban

Modrán az V.G és I.A
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Versbetörés a költészet napján

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága ebben az évben is folytatta Versbetörés című országos 
rendezvénysorozatát a költészet napja alkalmából.  Hozzánk Balázs F. Attila költő és Z. Németh István 
költő látogatott el.

Krónikánk tehát újabb két autogrammal gazdagodott. A délelőtt folyamán a vendégek 
rendhagyó irodalomórát tartottak négy osztálynyi diáknak. Z. Németh István az olvasók felelősségéről 
beszélt, hiszen hiába a szerző igyekezete, az elkészült mű mindaddig félkész, amíg az olvasó be nem 
fogadta. Balázs F. Attila nicaraguai élményeit mesélte el, ahol a karnevál részeként hatalmas tömegek 
előtt olvassák a költők verseiket – ő a magyar lírát elsőként képviselte tavaly. Ezt követően mindkét költő 
saját verseiből olvasott fel. Arról is faggatták közönségüket, vajon köztük akadnak-e kezdő tollforgatók, 
hiszen az újvári gimi mindig is büszkélkedhetett tehetséges költőpalántákkal: Pénzes Tímea, Szűcs 
Enikő, Salgó Viktória… Jelenleg Reczai Lilla nevezett be a Pegazus alkotópályázatra, és Vanya Dorottya 
is bevallotta, hogy novellaírással próbálkozik. Bár kapásból kéziratot nem tudtak mutatni a lányok, a Mi 
ONE? című diákújság legújabb számából készségesen olvasták fel mindketten egy-egy írásukat. Balász F. 
Attila saját kötetével ajándékozta meg őket.

Benkő Timea

Balázs F. Attila

Z. Németh István
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Svédországban a Twin Schooltól Kovács 

Lívi és Tóth Bea

Kézműves foglalkozások a Juniálison

Látogatás a Thain János Múzeumban

Rovásírás a diáknapon Lengyel 
Gabriellával

Léván a Csodák palotájában

Vidám jelenet - II.A

Események képekben
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Globális nevelés

Elsősök a diáknapon

Diákbál 2010

Fair Trade

Filmfesztiválon Dolný Kubínban

Karácsonyi műsor



43A betlehemi csillag története - VI.G

Kovács Lívia és Hugyivár Ádám a 

díjkiosztó konferansziéi

Az idei véradásokat Benyovszky 

tanárnő szervezte

Comenius záró program

CHIPS-es tanulóink Atlantis
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A Pázmány- emlékoszlopnál az 

iskolaudvaron

Tanévzáróra várva

Bálkirály - Benkő Henrik, bálkirálynő - 
Bugyik Szimona
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A Föld napja

2011. április 18-án igencsak rendhagyó módon emlékeztünk meg a Föld napjáról. Bekapcsolódtunk a 
„Takarítsuk ki Szlovákiát” elnevezésű programba, amelyet a környezetvédelmi minisztérium hirdetett 
meg. 

A délelőtt folyamán iskolánk valamennyi diákja a Nyitra-partot tisztította, szorgosan gyűjtötték 
a folyó mellett felgyülemlett hulladékot. A kesztyűket és zsákokat a környezetvédelmi tárca biztosította. 
A program célja, hogy az emberek felelősséggel viszonyuljanak a környezetükhöz.

A takarítás után megtekintettük a Béke moziban a Mi a szegénység? című fotókiállítást, amely 
a nyomor globális összefüggéseire hívja fel a látogatók figyelmét. A XX. Tavaszi Ökofesztivál keretén 
belül megnéztük a nemzetközi ENVIROFILM egyik dán filmjét, címe: Aj na jednom stupni záleží. Az 52 
perces alkotás a globális felmelegedés veszélyeire figyelmeztet. A vetítés előtt J. Pecho klimatológus 
előadása is ezt a témát érintette.

 Iskolaprogramunk tavaly az EKOMUKO nevet kapta, a mozaikszóban az EKO az ökológiára utal 
(MU – multikultúra, KO – kommunikáció), mivel szeretnénk környezettudatos viselkedésre szoktatni a 
gimnazistákat. E nap rendezvényei ezt a célt szolgálták.

Benkő Timea

A tudás nyomában

Az Orange Alapítvány „Školy pre budúcnosť – A jövő iskolái” pályázatán 900,- eurós támogatásban 
részesültünk az idei tanévben.  Idén összesen 414 kérvényből került ki az a 152 győztes alap- és 
középiskola, amelyek elképzeléseit vonzónak, nem hagyományosnak, újszerűnek találták. Köztük 
150 000 euró összeget osztottak szét. Néhány cím a nyertes pályázatokból: Találkozás a múlttal, Speciális 
olimpia, Híres nők a történelemben, Ismerjük meg városunkat, Matematika a mesék világában, A tudás 
nyomában - ez utóbbi a miénk.

 A támogatás segítségével 2011. április 29-én diákjaink rendhagyó tanítási órákon vettek részt 
az andódi Czuczor Gergely Múzeumban, a szímői Jedlik Ányos-házban, valamint ellátogattunk a gútai 
hajómalomba, ahol Közép-Európa legrégebbi fahídja is található.

A Nyitra-parton Takarítsuk ki Szlovákiát!
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A pályázat feltételei között szerepelt, hogy 
az iskola falain kívül és rendhagyó módszerekkel kell 
tanulniuk a gyerekeknek, valamint a pedagógusok 
kreativitását is értékelték az elbíráláskor. Így 
született az ötlet, hogy barangoljuk be a környékbeli 
emlékhelyeket, használjuk ki a tapasztalaton alapuló 
ismeretszerzés fajtáit, és valamilyen jelet hagyjunk 
magunk után a helybelieknek. 

Első megállónk Czuczor Gergely 
szülőfalujában volt. Itt hűen őrzik a költő emlékét, 
szülőháza előtt emléktábla jelzi, hogy itt látott 
napvilágot a nyelvész és irodalmár. Két szobrot is 
emelt neki a hálás utókor, Cserba László alkotását 
meg is koszorúztuk. Irodalomtörténeti ismereteinket 
a helyi múzeumban gyarapítottuk, ahol Czuczor 
Mária polgármester fogadott. 

A rendhagyó órán ezúttal főleg a költő 
életéből emeltünk ki érdekes mozzanatokat, hiszen 
a műveivel már az iskolában megismerkedtünk. 
Próbáltunk kapcsolatot keresni a magyar szerző és a 
szlovák irodalom között, és két ponton találtunk is. A 
költő érsekújvári iskolaéveiben Anton Bernolák volt a 
város plébánosa, aki iskolafelügyelőként is működött. 
Segítette a tehetséges tanulókat a továbbtanulásban, 
és bár erről nincs írásos adatunk, ilyen módon akár 
találkozhatott is az ügyes kis parasztgyerekkel. Az 
viszont tény, hogy 1866-ban Czuczor halálának hírére 
a gimnazista Pavol Országh Hviezdoslav Czuczor 
emlékezete címmel verset írt, ugyanis akkor még 
magyarul tanult és verselt. 

A hallottakról rögtön rövid teszt formájában 
mindenkinek számot is kellett adnia, ezzel a diákok 
rövid távú memóriáját is teszteltük.

A szímői Jedlik-házban Bób János 
polgármester fogadott, aki bemutatta a híres fizikus 
néhány találmányának másolatát. Megtekintettünk 
egy kisfilmet, majd meghallgattunk egy rövid 
előadást, ezúttal is elsősorban az érdekességekre 
fókuszálva a híres szülött életéből. Utána újra 
számadás következett. Ilyen típusú kérdéseken 
kellett elgondolkodniuk a tanulóknak: Miért írhatta 

Vörösmarty a Fóti dal című költeményében, hogy 
„Fölfelé megy a borban a gyöngy”. Természetesen ehhez tudniuk kellett, hogy Jedlik Ányos nemcsak a 
dinamó, de a szódavízgyártás atyja is, és a nagy költővel együtt fröccsöztek. 

Itt is megkoszorúztuk Jedlik szobrát.

A gútai hajómalomban rácsodálkoztunk az egykori őrlési technikára, majd a festői 
környezetben rengeteg fotót és rajzot készítettünk. Az Orange Alapítványnak ugyanis tartoztunk egy 
élménybeszámolóval, amelyben azt illusztráltuk, hogy segítségükkel milyen napban is volt részünk. 

Benkő Timea

A gútai hajómalomban

Kipróbáltuk Jedlik dinamóját Szímőn

Élményszerű tanulás Andódon
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Rendhagyó tanórák külföldi vendégeinknek

A gimnazisták két éve járják a világot a Comenius REAL 
projektnek köszönhetően. Meglátogattuk holland, 
norvég, spanyol és lengyelországi testvériskoláinkat, 
2011. május 2- ától 7-éig pedig mi láttuk vendégül 
a külföldi vendégeket. Ebből az alkalomból egy kis 
magyar nyelvleckére és dalolásra köteleztük őket.

 A legnagyobb fejtörést a tanárnak az okozza, mivel 
motiválja tanulóit. Még az ilyen alkalmi diákokat 
is. Mivel keltse fel érdeklődésüket a tananyag, 
esetünkben édes anyanyelvünk és a magyar népdal 
iránt? A VII. G ötletbörzéjén arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a hungarikumokkal és a magyar 
találmányokkal vesszük rá őket, hogy bele akarjanak 
kóstolni a világ egyik legnehezebb nyelvébe.

 A rengeteg szemléltető eszközzel 45 percig úgy 
ébren tudtuk tartani az idegen diákok és tanárok 
érdeklődését, hogy csak magyar szót hallottak. 
Megtanultak magyarul köszönni, bemutatkozni, 
megnevezni a magyar találmányokat: szódavíz, 
számítógép, golyóstoll, gyufa, C-vitamin, helikopter, 
dinamó… Olyan őszintén, örömmel és elismeréssel 
csodálkoztak rá valamennyi tárgyra, mintha ők maguk 
fedezték volna fel. Amit kézbe vettek, megkóstoltak, 
mindennek megtanulták a nevét. Ettek eredeti 
magyar kenyeret, kolbászt, somlói galuskát, de 
utólag kiderült, (Jedliknek hála) a fröccs ízlett nekik 
a legjobban. A színeket a magyar zászló és viselet 
segítségével jegyezték meg, és tíz perc alatt úgy 
megtanulták a Boci, boci, tarkát és a Tavaszi szél vizet 

áraszt… kezdetű népdalt (itt a motiváció a Freddie 
Mercury-féle 1986-os budapesti Queen-koncert bejátszása volt), hogy egész nap azoktól zengtek 
iskolánk folyosói. 

 Péntek este a Fő téri kultúrházban eltáncoltuk nekik a palotást, hadd lássák, milyen a sudár 
magyar legény, és bizonyítsuk, hogy nálunk vannak a legszebb lányok.                                     Benkő Timea

 

Rendhagyó énekóra

Este eltáncoltuk a palotást A színeket a magyar zászlón és 
viseleten tanultuk

Aki elkapja a teniszlabdát, magyarul 
köszön és bemutatkozik
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Ballagás 2010

2011. május 23-án kezdődtek meg az érettségi vizsgák iskolánkban. A IV.A és VIII. C osztályok 37 diákja 
tíz nappal korábban, május 13-án vett búcsút az alma matertől, a ballagási ünnepségre a Csemadok-
székházban került sor.

 A diákság nevében Bédi Andrea, a VII. G osztály tanulója biztosította az érettségizőket arról, 
hogy szeptembertől hiányozni fognak, s egy sor, egyelőre megválaszolatlan kérdést vetett fel: „Eljött a 
pillanat, amikor itt hagytok minket, kiléptek a nagybetűs életbe, és talán sosem néztek vissza. Felnőttetek 
a nagy feladatra? Felkészültetek a rátok váró nehézségekre? Szereztetek elegendő tudást, ismeretet, 
hogy el tudjatok igazodni az útvesztőkben?”

Eddigi tanulmányi átlagukért a ballagás alkalmából könyvjutalomban részesültek: Slama 
Szilvia, Takáč Nikolett, Balogh Eleonóra, Ficza Szilvia, Kotlár Klaudia, Bitter Krisztina, Czuczor Dávid és 
Kollár Ádám.

Benkő Timea

 Kedves Ballagó Diákok!
(elhangzott 2011. május 13-án a Csemadok-székházban a végzősök ballagásán)

„Egyszer egy indiai hercegnő édesapjától kapott 
gyűrűvel felkeresett egy hindu bölcset. Azt kérte tőle, 
hogy véssen a gyűrűbe olyan bölcsességet, mely 
szomorú napokon vigasztalja, a nehéz helyzetekben 
bátorítja, a boldog időszakokban pedig óvatosságra 
inti. A bölcs pár nap múlva visszaadta a gyűrűt. 
Csupán egyetlen szót vésett bele: ELMÚLIK ...”

Ez az elmúlik szó bizony érvényes minden 
helyzetre, amit az élet hoz. Bármilyen szomorúság 
is ér bennünket – van, akinek az iskolának adott 
búcsúnap az – vigasztalhat a tudat, hogy elmúlik.

Nehéz helyzetekben, mint a rátok váró 
érettségi, kellőképpen bátoríthat, hiszen az is egyszer 
elmúlik. A boldog időszakban – a tanulmányok sikeres 
befejezése, egyetemi felvételi papír, párkapcsolat, 
szakmai sikerek – ilyenkor ez a szó ELMÚLIK 
óvatosságra int. Ne vegyük természetesnek az élet 
adta kellemes vagy éppen kellemetlen helyzeteket 
– mindegyikből meríthet az ember a saját javára, ha 
kellő bölcsesség és szerénység birtokában van.

Nehéz nekem most itt bölcs, okos útravalót 
csokorba szedni, amikor magam is küszködöm 
az elérzékenyüléssel, s reátok nézve még inkább 
erőt vesz rajtam a meghatottság – hiszen első 

osztályaim voltatok. Pedig régóta formálgatom e 

Igazgatói beszéd

Ballag már a vén diák
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búcsúztatónak szánt gondolatokat, ízlelgetem 
az őket közvetítő szavakat, hogy elétek állva és 
előttetek úgy szólalhassak meg, hogy ez eljusson a ti 
lelketekig. Hogy ne üres frázisok irányítsák búcsúzók 
és búcsúztatók ünnepi gesztusait, hanem a köztünk 
jelenlévő 4 vagy 8 év emlékei emeljék ünnepivé e 
valamennyiünk számára felejthetetlen perceket. 

A Pázmány Péter Gimnázium diákjaiként 
kivételes élményekben lehetett részetek, ha 
értelemmel néztetek körül ebben a világban. 
Számotokra eddig ez az iskola volt a kicsiny és a 

nagyobb emberi közösségek találkozásának, szellemi-
lelki-erkölcsi kölcsönhatásának legfontosabb, leginkább titeket alakító intézményi formája. Az iskola 
jelentette számotokra a teljes világot eddig, a felkészülést a felnőtt életre. Mert mindaz, ami veletek itt 
történt, cél és értelem szerint való. A tanárnak, a paidagogosznak, a kézen fogva vezetőnek a feladata 
az volt, hogy segítsen benneteket a személyiség, a jellem kifejlesztésében.  Még akkor is, amikor ti az 
óvó-intő-feddő szót kemény szívvel elutasítottátok, nem látva meg, hogy a tanár is csak egy magasabb 
szándék eszköze az életetekben. 

Osztályfőnökeiteknek, a IV. A esetében Kollár Klaudia, a VIII. G-ben pedig Benyovszky Ilona tanárnőnek 
és a többi tantárgyat tanító tanáraitoknak nem volt mindig könnyű dolga veletek. Az érettségi 
bizonyítvány megszerzése csak lehetőséget ad a továbblépésre. Rövidesen rádöbbentek majd arra, 
hogy munka, teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni sem ebben az országban, sem máshol. Most 
még sokan azt hiszik közületek, ha innen kikerülnek, végre szabadok lesznek, azt csinálnak, amit akarnak. 
Aztán pár év múlva sokan rájönnek, hogy itt voltak igazán szabadok, itt sokkal inkább azt csinálhatták, 
amit akartak, mint később, a felnőtt életben. Ez nem jelenti azt, hogy később rosszabb lesz – hiszen 
egyszer majd az is elmúlik, de a korlátok közelebbiek, szorosabbak lesznek.

Boldogok leszünk, ha magatokkal viszitek a tanulás és tudás tiszteletét és méltóságát, s 
képesek lesztek megérteni az alma mater üzenetét, soha nem felejtve nemzetiségi hovatartozásotokat. 
Németh László szavaival szólok hozzátok: „Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, mi volt a 
földi élet legnagyobb öröme: a tanulást mondanám. Nem azt, amelynek a végén egy vizsga áll, hanem 
amit az ember kíváncsiságból, kirándulásként tett egy új nyelvbe, az azon át megközelíthető világba, 
egy új tudományágba, munkakörbe. S ha utána azt kérdenék: mi az amiért a földet a történtek után is 
sajnáltam itthagyni: azt mondanám, hogy olyan korból és olyan országból jöttem, amelyben a tanulás 
alkalma s a hozzávaló kedv együtt és rendkívüli mértékben megnőtt. (Németh László: Sajkódi esték, Bp., 
1974. 335 old.)

Kedves Tanártársaim!

 Elhagynak bennünket a tanítványi arcok, szemek, mozdulatok, melyek olykor múlékony 
bosszúságot, olykor haragot, de legtöbbször igaz örömöt hívtak elő az érzékenységre hajlamos, de 
hivatásunk létfontosságában makacsul hívő tanítói lelkünkből. A szívünkhöz nőtt fiatalokat útra bocsátva 
nem tehetünk mást, mint űzzük tovább azt, amire hivatottak vagyunk és szívvel-lélekkel tesszük.

Kedves Szülők! Hozzátartozók, Barátok!

 Köszönjük, hogy 4, illetve 8 évvel ezelőtt bizalmat szavaztak intézményünknek, és kísérték 
fiaikat, lányaikat eddigi útjukon. Úgy érzem, hogy azért, amilyenek lettek ezek a fiatalok, s amilyen lesz 

Mi búcsúzunk és elmegyünk
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az életük, abban közös a felelősségünk. S az ebből fakadó feladat nemcsak teher, hanem életcél. Aligha 
lehet egy jó szülőnek és jó tanárnak magasztosabb célja, minthogy gyermekeinket, ez ifjakat, jó irányba 
fordítsuk. Értük aggódó, még őket szorosan tartó karjaink érzik közelségüket, azonban hamarosan 
távolabbról kell figyelnünk önállósodási törekvéseiket. El kell őket engednünk, hogy megtalálják 
magukat, és kellő időben visszatérjenek hozzánk.  

Peternai Zsuzsanna

Juniális 2011

2011. június 3-án gazdag program várta gimnazistáinkat az idei Juniálison. Az udvaron minden osztály 
felállította saját bográcsát, hogy megmérettessünk gulyásfőzésben – hiszen az életre készülünk, nemcsak 
az elméleti ismeretek fontosak az egyes tudományokból. 

A tornateremben röplabdabajnokság és izzasztó Zumba folyt, a kinti sportpályán 
futballmérkőzés. 

Az egyes osztálytermekben sok-sok érdekes előadásra, foglalkozásra került sor, amelyek 
szórakoztatták és ismeretekben is gazdagították a résztvevőket. Betekintést nyertünk egy természetfilm 
segítségével az állatok életébe, CHIPS-es tanulóink a sikanírozás kivédésére adtak tanácsokat és 
önismereti játékokat tanítottak, teszteltettünk Fair Trade-ből. Vendégünk volt Stredl Terézia, aki 
pályaválasztási tanácsokkal látta el a leendő végzősöket, majd a lelki egészség fontosságára hívta fel 
a figyelmüket. A cserkészek métáztak, néhányan twistereztek, a kisebbek gyöngyöt fűztek. Lehetett 
flamencót tanulni és „človečet” játszani.

Gulyásfőzésben a III.G a legjobb, röplabdában a IV.A – akik bár már leérettségiztek, most mégis 
visszahúzta őket a szívük a gimis rendezvényre.

A nap záróprogramja Kanyicska Dávid (IV. G) fellépése volt, aki magyar és szlovák nyelven 
rappelt.

Benkő Timea

Kanyicska Dávid rappel

CHIPS-es foglalkozás
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Globális nevelés

Iskolánk 2010 szeptemberétől bekapcsolódik az 
Aktív globális iskolák 2 projektbe is, melynek célja, 
hogy diákjaink innovatív pedagógiai módszerek 
segítségével megismerkedjenek korunk globális 
társadalmi és környezeti kihívásaival. A globális 
nevelés az EU egy új, szemléletformálással 
kapcsolatos stratégiája.

 Az osztálytermekben zajló foglalkozásokon a 
méltányos kereskedelem gondolatával, a megújuló 
energiaforrásokkal és a fejlődő országok problémáival 
szembesültek diákjaink. Ízelítő a kreatív munkáikból 
(adott műfajban kellett a Fair Trade problematikát 
kifejteni):

RECEPT

Hozzávalók: 2 kávéskanálnyi szorgalmas termelő, 2t minőségi termés, 1 marék összefogás, ízlés szerinti 
emberiesség, 1 evőkanál becsületesség, 100 kg jószívű, tisztességes vásárló

Elkészítés: a jó időjárásban megtermett, 2t minőségi termést összekeverjük a termelő szorgalmával, majd 
1 marék összefogással. Hozzáadunk ízlés szerinti emberiességet és 1 evőkanál becsületességet. A végén 
meghintjük 100 kg jószívű, tisztességes vásárlóval, betesszük a sütőbe, 200°C-on hagyjuk aranybarnára 
sülni.

Csoportmunka a VI.G-ben

Fő a gulyás

Társasjáték
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VERS
Kávé, tea, kakaó, 
Mindenki tudja, mi a jó.
Kivétel csak, ki termeli,
Éhezik és pénzét nem leli.

Flo bácsi megoldja,
Hogy senkinek se legyen gondja.
Segíts neki ebben,
Hogy fair lehessen minden.

Ha unod már a multikat,
Egy jobb világot szeretnél
És szereted a csokikat,
Fait trade árut vehetnél.

Ha nem támogatod a gyermekmunkát,
Vegyél GMO mentes édességet,
Vagy gyümölcsöt és gyerekruhát,
S garantált az egészséged!

HIRDETÉS

Ön már ismeri? Kipróbálná? A FAIR TRADE új kihívás a multicégeknek és Önnek egyaránt. Legyen az 
frissen facsart gyümölcslé vagy épp kakaókészítmények. Ön dönti el az afrikai gyermekek napi bevételét! 
Döntsön helyesen! Válassza a FAIR TRADE-et!

Mojzes Ildikó

Befejeztük a Comenius REAL-t

A tavalyi Közlönyben beszámoltam REAL projektünk 
genéziséről és lefolyásáról. Az elején nem is gondoltuk 
volna, mennyi munkával, időráfordítással, energiával, 
bosszúsággal, de ugyanakkor tapasztalattal, örömmel, 
pozitív élményekkel jár ez. Bátran merem állítani, az utóbbiak 
voltak többségben. A két év alatt rengeteget dolgoztunk, 
főleg a diákok – készítettek kérdőívet, kvízt, történelmi 
kiskönyvet, képeslapokat, amelyek ki vannak állítva az 
iskolában, kulturális szótárat, zeneszámokat játszottak, 
angol nyelvű színdarabot gyakoroltak be és persze utaztak: 
Groningenbe, Lubartowba, Collado Villalbába. Az utóbbi 
desztinációba a tervezett 7 diák helyett végül is kilencen 
mentek – Mészáros Nikoleta, Reczai Lilla (III. A), Nagy 
Krisztina, Kürti Alexa, Csizmadia Katalin (II. A), Bédi Andrea, 
Gubó Eduard, Csányi Kinga (VII. G) és Balogh Tamás (V. G). 

Élményekben gazdagon tértek haza, és alig várták, hogy 
2011 májusában viszontlássanak ismerős arcokat nálunk, 
Érsekújvárban. Merthogy a projekt utolsó találkozójára 
éppen intézményünkben és városunkban került sor.

Verset írni nem könnyű

A Comenius csapat
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Május 2-án megérkeztek a holland, norvég, spanyol és lengyel csapatok – összesen 42 diák, akik 
családokban voltak elszállásolva, ill. 19 tanár. Igazán intenzív programot készítettünk nekik: kedden 
elvittük őket Budapestre, szerdán a komáromi  Monostori erődbe, majd Révkomáromba, Kisújfalura – 
ahol igazi kemencében sült kalácsot kóstolhattak, Kürtre – itt Korpás Éva koncertje és táncháza bűvölte 
el őket.

  

 

Harmadnap sétahajóval Dévény várát céloztuk meg, majd Pozsony belvárosát. Május 6-án iskolánkban 
fogadtuk a külföldi „delegációt“, részt vettek rendhagyó magyarórán, ahol magyar találmányokkal 
ismerkedhettek meg, megtanulták a Boci, boci, tarka mondókát, megízlelhették a somlói galuskát, 

majd Szabó Dávid zenetanár jóvoltából a Tavaszi 
szél vizet áraszt dalocskát dúdolva bejárták az 
épületet és megtekinthették diákjaink munkáit és 
faliújságjainkat. Az aznapi esti program koronázta 
meg kétéves munkánkat. Bemutatásra került az 
angol nyelvű színdarab – Hófehérke és a hét törpe 
vígjáték változata – a II. A osztály összetartásának, 
igyekezetének és persze tehetségének köszönhetően. 
Szombaton könnyek közt búcsút vettünk az ismert 
arcoktól, és bizony nehezen hittük, hogy véget ért 
a találkozó. Nemcsak a találkozó, de a hivatalos 
együttműködésünk is 2011. július 31-én véget ért. 
Nagyra becsülöm minden diák igyekeztetét, aki 
részt vett a projektmunkában, aki segített teljesíteni 
kötelezettségeinket, köszönöm kollégáimnak, 

tanárainknak a segítséget, mindazt a pluszmunkát, 
amit vállaltak céljaink elérésének érdekében. Bármennyire megerőltető is volt, a projekt kivitele sokkal 
több pozitív élménnyel járt, így bátran mondhatom, idén újra pályázunk!

Peternai Zsuzsanna

A hófehérke és hét tőrpe

Kemencében sűlt kalács Kisújfalu Táncház Korpás Evával
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Halászbástya

Révkomárom

Kisújfalu

Kürt

Pozsony

Záróest

Dévény

Monostori erőd
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A német nyelv kiemelt fontossága iskolánkban

A 2010/2011-es tanévben tovább folytatódott a DSD II. vizsgára való felkészítés. A gimnázium német 
szakos tanárainak munkáját nagyban segítette Katja Zimmermann németországi lektor, aki 2010 
szeptemberétől tanít a DSD-csoportokban a német szakos tanárokkal egyetemben. Idén öt diák – 
Slama Szilvia (C1), Balogh Eleonóra (C1), Ficza Szilvia (B2), Kotlár Klaudia (B2) és Takáč Nikolett 
(B2) - vizsgázott eredményesen a 8.G osztályból, akik magas szintű (C1, B2) nyelvtudásukról tettek 
tanúbizonyságot.

A 2011/2012-es tanévtől újdonságnak számít a DSD I. vizsgára való felkészítés, amely 
elsősorban a német nyelvet második idegen nyelvként tanuló diákokat szólítja meg. A harmadik 
évfolyamban sorra kerülő B1-es szintű vizsga helyettesíti a szabadon választható tantárgyak keretén 
belül az érettségit német nyelvből, illetve egyfajta igazolást nyújt a tanulók számára addig megszerzett 
tudásukról. A felkészítés valamint a vizsgáztatás továbbra is térítésmentes.

Idén két diákunk részesült ösztöndíjban a német nyelv, ill. a DSD-program keretén belül. Vrzák 
László  III.A osztályos tanuló nyáron három hetet tölt Németországban, egy hetet vendégdiákként Baden-
Badenban, két hetet pedig Braunschweig városában, ahol a “Schülerakademie” pályázatát elnyerve 
egy különösen tehetséges tanulókból álló csoport tagjaként az ember és az állatok kapcsolatát fogja 
kutatni.  Ruzsik Zoltán VII.G osztályos tanuló egy hónapot tölt Németországban az IPP (Internationales 
Preisträger-Stipendium) sikeres pályázójaként  a pozsonyi Német Nagykövetség égisze alatt. A 
németországi ottlét magába foglal sok-sok kirándulást, nyelvtanfolyam-, ill. iskolalátogatást, miközben 
az ott töltött idő egy részét vendégfogadó családnál tölti. 

2010 decemberében látogatást tett iskolánkban Dr. Axel Hartmann, Németország szlovákiai 
nagykövete, hogy megismerkedjen iskolánkkal. Bemutatkozó beszédében hangsúlyozta a német nyelv 
szerepét és fontosságát Európa szívében, majd a diákokkal beszélgetett történelmi, társadalmi és 
kulturális jellegű témákról. Tanulóink egy kis ízelítőt adtak szülőföldünk népzenei hagyományaiból. 

Kollár Klaudia

Nyári szünet kicsit másképp

Ezen a nyáron hosszabb időre eljutottam Németországba a DSD-csoport tagjaként, és a Bildung und 
Begabung tanulmányi program keretén belül részt vettem a Deutsche Schüler Akademie egyik nyári 
táborában.

Sok levelezés és intézkedés után július 21-én repültem a bécsi Schwechatról Stuttgartba. Itt találkoztam 
elsőként a német vonatjegy-automaták működésének alighanem megfejthetetlen rendszerével. Egy kis 
némettudás és sok szerencse segítségével mégis eljutottam Baden-Badenbe, ahol egy szintén akadé-
miai résztvevő családjánál töltöttem egy hetet az iskola megkezdése előtt. A város már a római idők óta 
híres gyógyfürdő. Talán éppen ezért kerülte el a II. világháború, mely nem semmisítette meg a gyönyörű 
épületeket. Csatangolásaim során eljutottam a közeli Strasbourgba is. Itt az Európai Parlamenten kívül 
számos nagykövetséget és templomot is láttam. A hét leteltével július 28-án elindultunk befogadóm-
mal, Stefannal Braunschweig felé, ahol az akadémia zajlott. Az út több mint ötórás volt, mivel a város 
Németország északi részén van. A résztvevők száma csak valamivel volt kevesebb száznál, de közülük 
csak öten voltak külföldiek. A mi tizenhat főt számláló csoportunk biológiai és pszichológiai szempont-
ból vizsgálta az emberek és állatok közti különbségeket a kommunikációval a középpontban. A „tanítás” 
után sok szabadidőtevékenységet volt lehetőségünk kipróbálni, legyen az sport, játék vagy színház. Az 
akadémián belül megrendezésre került egy koncert, kémiai bemutató, városnézések és partik is. Talán 
mert a legtöbben németek, a résztvevők nem voltak nagyon nyitottak, de ezért valószínűleg a kulturális 
különbségek is felelősek. Nekem „hidegnek” tűntek, a kelet-európai közvetlen barátkozás számukra is-
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meretlen. Viszont nagy előny volt a német nyelv kényszerű gyakorlása, nem volt más lehetőség, hiszen 
rajtam és egy lengyel fiún kívül nem volt senki „kelet-európai”.  

Kicsit furcsa volt újra otthon lenni és anyanyelven beszélni, meglehet, hogy a hosszú vonatozás utány 
kialvatlanság is hatással volt rám. Érdekes volt egy más világba betekinteni, megismerni közelebbről, de 
hazajönni sem volt éppen rossz az itteni barátokhoz.  

                                                                                                                          Vrzák László, III. A

A napló, amit sohase fejeztem be

(Bukai Vica a 2010/11-es tanévet nem idehaza a III.A-ban, hanem ösztöndíjasként Angliában végezte. 
Reméljük, élménybeszámolója másokat is inspirál.)

Még élénken emlékszem arra a németórára... Azt számoltam, beleférek-e a korhatárba, és tudom, tudat 
alatt direkt rosszul kalkuláltam a hónapokat. „Nem, nem mehetek, pont nem férek be a korhatárba” - 
győzködtem magam, hogy ne érezzek bűntudatot, amiért kihagyok egy ilyen lehetőséget. Hisz ez volt 
az álmom, ha ki sohase mondtam, ha le nem is írtam, de valahol mindig valami ilyet akartam. Most eljött, 
itt van, csak meg kell próbálni.

„Vica, akkor mész?”

Gruppenfoto Kurs 2.5

DSD-vizsga

Sikeresen vizsgáztak

A német nagykövet látogatása
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„Megyek, ha sikerül”- gondoltam, és a jobb agyféltekém, mint egy őrült sofőr belehúzott egy gyors 
folyóba, ahol ettől kezdve már csak sodródtam egyenesen a cél felé. Bal agyféltekém pedig folyamatosan 
kántált: „Az esélyeid minimálisak, drága, legyünk reálisak!” 

Nem voltam az, belevágtam.

Így visszagondolva gyerekjátéknak tűnhet egész. Csak beadtam a jelentkezési lapot (napokig 
rettegtem, hogy minden fontos papírt elküldtem-e), megírtam egy angol tesztet és írtam egy angol 
esszét (mennyit rágódtam a fogalmazáson, és hogy fájt a fejem a teszt után), majd részt vettem egy 
beszélgetésen Pozsonyban (milyen bukfenceket dobált a gyomrom, mikor leszálltam a pozsonyi 
vonatról!). „Ha Isten úgy akarja, sikerül, és ezernyi ajtó nyílik meg előtted, ha nem, akkor valószínűleg 
ennek így kell lennie”- mondta anyu, és ezt én is így gondoltam. Vesztes sehogy se maradok.

Tipikus szombat délután a panelban. Incubus játszik halkan a gépben, kint szemereg az 
eső, csörren a telefon. Emelem, zöld gomb, extrém mogorvára sikeredett „halló”, döbbenet,  rémület, 
könnyek, öröm, „anyuuu” és piros gomb.

„Anyuuu, megkaptam a stipendiumot”

Hogy ezek után milyen érzések kavarogtak bennem, azt nehéz szavakba önteni, de állapotomat leginkább 
egy péntek estét átmulatott, másnap ébredező egyén állapotához lehetne hasonlítani: félkómás és 
próbál visszaemlékezni a történtekre. Én is próbáltam visszaemlékezni a telefonban elhangzottakra, de 
csak egy lényeges szóra emlékeztem: „Congratulations”, a többi valahogy kisomfordált a memóriából, de 
tudom, hogy mindenre buzgón yes-szel válaszoltam. 

Talán ezért is küldtek aztán „lyányiskolába“, meg persze, azért, mert az interjú során erőteljesen 
hangoztattam azon véleményem, hogy Hilary Clintonról minden megcsalt nőnek példát kellene vennie 
- indok arra a kérdésre, hogy kit mentenél meg a süllyedő hajóról: a pápát, Hillary Clintont vagy Einsteint. 
Később rájöttem, hogy mindegyik személyiség más-más embertípust képviselt, így a pápa az istenfélőt, 
Hillary a feministát, Einstein a tudományos beállítottságú embereket. Én mindegyikről mondtam valami 
szépet, de végül a pápát választottam. Így kerültem egy katolikus magániskolába.

Egyre csak közelgett az a sokat emlegetett szeptember 3-a. Augusztus utolsó heteinek 
részleteire nem is emlékszek. Az utazás előtti hetek leginkább egy nagy lavina impresszióját keltik 
bennem, minden fokozatosan zúdult a fejemre, és én csak lavíroztam az elintézetlen ügyek között: last 
minute bevásárlások, iratok, biztosítás... Ezen „gondocskáim” ellenére megpróbáltam a maximumot 
kihozni a nyárból, hisz tudtam, hogy a számomra legfontosabb embereket nem fogom látni először 
több, mint négy hónapig. A nagy nap előtt pedig könnyes és könnytelen búcsúkat vettem barátaimtól.

Szeptember másodikán aztán behúztam a pakkom zipp-zárját, betettem osztálytársaim 
üzeneteit a kézitáskámba, és feldíszítettem a karom a barátnőimtől kapott szerencse karkötőkkel. 
Indulásra készen álltam. Anyuval időre a helyszínre értünk, de angol konnektorért (redukció) folytatott 
last minute vadászatunk miatt majdnem lekéstük a taxit. 

Indulás előtt pár perccel öt, feszengve mosolygó, világot megváltani készülő tizenéves állt 
a parkolóban. Hol szüleik instrukcióit hallgatták fél füllel, hol maci öleléseket viseltek el, hol pedig a 
távolba merengve gondolkoztak a jövőről. Később a taxi elindult utasaival, hátrahagyva a nehéz szívű 
anyucikat meg apucikat és egyéb rokonokat. A cél a bécsi repülőtér, aminek a neve: Schwechat (mindig 
az 1848-as szabadságharcról szóló töri versenyre emlékeztet... fura). 

Így keződik az a napló, amit aztán sohase fejeztem be, és amely az Angliában töltött egy évem 
- ami azt hiszem, életem egyik legmeghatározóbb egy éve volt - mozzanatait volt hivatott lejegyezni. 
Ez alatt az egy év alatt, egy új ország, egy más kultúra és sok lehetőség nyílt meg előttem. Rengeteg 
gyönyörű helyet volt szerencsém meglátogatni, a turistákkal zsúfolt Londontól egészen a nyugodt 
walesi kisvárosokig, ahol több a birka, mint az ember. Az iskolában sok, különböző nemzetiségű, többek 
között mexikói, spanyol, nigériai, hongkongi, belga és francia diákokat ismertem meg, akik, mind egy 
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picit befolyásolták a Nagy világról alkotott véleményemet. Továbbá, egy teljesen más oktatási rendszert 
(csak 4 tantárgyat kellett tanulnom) és életmódot is megtapasztaltam. Saját magamat - céljaimat, 
gyöngéimet és erősségeimet is jobban megismertem. Rájöttem, hogy fontos számomra az otthoni 
környezet – család, barátok - ezért nem maradtam Angliában. Viszont, most már, sokkalta könnyebben 
szakadok el tőlük, ha úgy adódik.

Még folytathatnám a sorokat, de ízelítőnek, azt hiszem, ez épp elég. Végszóként még 
szeretném megköszönni a támogatást a giminek, a komáromi és érsekújvári Rotary Klubnak, az angol 
sulimnak, és persze a családomnak.

Bukai Éva III. A

Mi van, mi?

Mi van (one)? Sokszor elhangzik ez a kérdés, napmint nap. Bár 
ez most, a mi esetünkben teljesen mást jelent. 

Egy újság életét. Vagyis hát, valljuk be, egy passzív 
újság életét. Erről senki sem tehet igazából, mivel minden 
embernek megvan a saját kedvenc elfoglaltsága, így nem 
várható el, hogy kedv nélkül szerkesszen meg valamit, amit 
aztán félredob, és még az olvasók is csak az újság utolsó 
oldaláról érdeklődnek: ,,Van benne feleletmentesítő is, 
vazze?” 

Ám az igazi szerkesztők, cikkírók, akik azon 
fáradoznak, hogy MÉGIS létrejöjjön a mű, és sikerüljön 
megédesíteni a diákélet tanulással teli napjait, nekik ez 
hatalmas kihívást jelent, hiszen figyelembe venni a különböző 
igényeket nem csekély feladat. Új fejlemények és események 
után nyomozni kész vadászatnak számít, legalább egy kicsit 
úgy érezhetik magukat, mintha egy igazi újságíró bőrébe 
bújnának. Vannak, akik ezt nem tudják megérteni, és 
hülyeségnek tartják az egészet. Erre csak azt lehet mondani, 
csináljon jobbat, alkosson még ennél is érdekfeszítőbbet. 

 Valamint felmerül a másik ütős kérdés: Minek van 
egyáltalán suliújság? Úgy vélem, az iskolaközösség része a média is, és mindenképpen fontosnak tartom, 
hogy szerepet játsszon a diákok életében. Egyre kevesebben olvasnak újságot, mert úgy gondolják, hogy 
az internet minden megoldás kulcsa, és nem kell megerőltetni magukat, csak pár kattintás az egész. De 
nincs annál jobb érzés, amikor hallod a lapok susogását, és a kezedben tartod a számodra elkészített 
példányt. Érdemes ezeken a tényeken elgondolkodni, és levonni a következtetést. Miért? Talán azért, 
mert helyénvaló. Mert még mindig van olyan, aki komolyan gondolja, aki csinálni akarja másokért, 
hasznos akar lenni. Ezt tiszteletben kell tartani. Ha az olvasónak tetszik, akkor az író is elégedett. Akinek 
jó ötletei vannak, hagyja kibontakozni őket, ne fojtsa el! Segítse az újság működését, így módjában áll 
kezeskedni az ügy jobbá tételében, és itt ez a lényeg!

Reczai Lilla III.A 

A Mi ONE idei számai
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A tanárok szünidőben tanulnak? 

Furán hangzik, tudom, de valóban így van. Legalábbis az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban 
biztosan. A pedagógusok az őszi, téli, tavaszi szünidőben egyaránt beültek a diákok padjaiba, hogy 
továbbképezzék magukat.

A Közép-európai Alapítvány negyedik alkalommal hirdette meg a Gondolkodó iskola 
elnevezésű képzését, amely az oktatás módszertanának forradalmasítását tűzte ki célul. Intézményünk 
már tavaly, a projekt harmadik évfolyamában csatlakozott a kezdeményezéshez. Idén a nyugat-szlovákiai 
régióban mi voltunk az egyetlen magyar tanítási nyelvű középiskola, amelynek pedagógusai az idei 
tanévben megkezdték az akkreditált kreatívtanár-képző tanfolyam 2. modulját. 

 „Tapasztalataink szerint a harmadik iskolaévben működnek igazán jól az általunk kínált 
módszerek, az első két évben csak próbálgatják a pedagógusok az újdonságokat – mondja Pavol 
Pánik, az egyik lektor -, de a harmadik évben már szerves része lehet az oktatási folyamatnak a kritikai 
gondolkodás. Ezért javasoljuk mindig a képzés folytatását.”

A projekt lebonyolítását és a lektorok munkáját az Orava – a Demokráciáért az Oktatásban 
Társulás szervezi, a költségeket a Slovnaft támogatásával állja az alapítvány. 

Benkő Timea 

Gondolkodó iskola

Beszélgetés Miskó Hátas Annával, az érsekújvári gimnázium igazgatóhelyettesével, matematika-
fizika szakos tanárnővel

Néhány éve hallani arról, hogy az iskolákban megpróbálnak új módszertani elvek szerint is 
oktatni, példának okáért a Gondolkodó iskola elnevezésű projekt keretében. A tanárokat fel kell 
készíteni ezen új módszerek alkalmazására. Ők tehát ismét beültek az iskolapadba.

Igen,  így van,  hétvégenként váltottuk fel a diákokat az iskolapadban. A lektorokkal foglalkozásokon 
vettünk részt, ami azt jelenti, hogy nem elméletet tanultunk, hanem aktív részesei voltunk a 
foglalkozásoknak. Ugyanezt szeretnénk elvárni a gyerekektől, hogy az órákon ne csak passzívan 
hallgassanak, figyeljenek, hanem aktívan részt vegyenek az oktatásban, s ez csak új módszerekkel 
lehetséges.

Persze a régi diákokat sem hagyták a tanárok „csak úgy” ücsörögni az órákon, időnként a tanár, 
a tanító kérdezett ezt-azt, s egyszerre több tanulót is bevont a közös „játékba.” Hogyan kell 
elképzelni ezt az újfajta aktív, gondolkodó módszert például egy matematikaórán? Hogyan lehet 
elképzelni a matematikában ennek a módszernek az alkalmazását?

Ezt így szóban elég nehéz lenne elmondani, jobb lenne talán szemléltetni… Röviden talán csak egy 
dolgot említenék. Például az értő hallgatást, illetve az értő olvasást is megpróbáltuk „bevonni” a 
matematikaórába, ami annyit jelent, hogy elmondatjuk a gyerekekkel ismétlésként az algoritmust, majd 
megkapják a feladatokat, amelyeket én előre megoldottam, papírra vetettem, és szétnyírtam bizonyos 
lépéseket. A diák füzet és toll nélkül, gondolatban, ezt az algoritmust átgondolva megkeresi a következő 
lépést, és a szétnyírt feladatokból, részekből összerakja az egész megoldást.

Durva hasonlattal úgy is fel lehet fogni, hogy ez matematikai puzzle, tehát egyfajta kirakójáték.
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Igen, amit elmondtam, arra talán érvényes, de ez csak egyetlenegy módszer, ötlet a sok közül, amiket a 
lektoroktól kaptunk. 

Meddig tart egy ilyen tanfolyam, kurzus, képzés? Önök feláldozták hétvégéik egy részét, ott ültek 
ismét az iskolapadban.

Öt napról van szó, és aztán azokat a módszereket, amelyeket elsajátítottunk a gyakorlatban a 
gyerekkel ki is kell próbálnunk, hiszen vizsgázunk belőle. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az iskolaév 
végén, júniusban minden véget ér. Mi ugyanis az új módszereket nemcsak használni fogjuk, hanem 
a gyakorlatban alakítunk rajta, változtatunk, formálunk, tehát ez egy állandó folyamat, ami reméljük, 
addig tart, amíg tanítunk.

A képzésnek több fázisa van?

A képzés, a Gondolkodó iskola két „modulból” áll, tavaly fejeztük be az elsőt, most pedig a másodokat. 
Végül is ez a projekt már befejeződött.

Mit szólnak ehhez a diákok? Érzékelik-e, hogy az órákon valami új dolog történik?

Igen, tavaly nagyon érdekesen reagáltak, amikor ezeket az új módszereket próbáltuk ki, és mindnyájan, 
az összes tanár bekapcsolódott ebbe. Nos, azt mondták a diákok, hogy „no, a tanárok is tanultak valami 
újat”, és most meg már várják a további újdonságokat. Kérik, kérdezik: „Nem volt valami új?” Már szinte 
követelik. 

Ön, aki ezt most már alkalmazza a gyakorlatban, hogyan látja, mennyivel vált könnyebbé a 
munkája, mennyivel lehetet jobban megértetni a tanulókkal egy-egy matematikai problémát?

Ezáltal a munkánk nem könnyebbé, hanem nehezebbé vált, mert sokkal több felkészülést igényel az 
órára. Talán inkább azt mondanám, hogy abból a szempontból mégis könnyebb, hogy másképp, talán 
pozitívabban tekintenek a diákok a matematikára és a többi tantárgyra is.

Talán így is meg lehetett volna kérdezni: az oktatás hatékonyságára az új módszerek alkalmazása 
hatással van-e?

Igen. Úgy érzem, hogy a gyengébb tanuló is, akinek a régi módszerrel talán magolás is volt a matematika 
sok esetben, más szemmel közelíti meg, tehát én úgy látom, hogy igen. 

A matematika nem tartozik a legnépszerűbb tantárgyak közé az iskolákban, de régebben talán 
nagyobb is volt a presztízse. Talán azért is, mert egy időben kötelező érettségi tárgy volt például 
a gimnáziumokban. Most mintha az egzakt tudományok (ezen belül a matematika) szerepe 
„megkopott” volna. Ezt persze nem a pedagógusok, hanem inkább mások, egyes döntéshozók 
okozhatták. Ön látja-e ennek a tantárgynak a presztízsvesztését, s ezzel az imént emlegetett új 
módszerrel lehet-e ez ellen tenni valamit?

Talán a módszerrel is lehet ellene tenni valamit. Véleményem szerint nem is a presztízse kopott meg, 
sokkal inkább az a baj, hogy a már emlegetett egzakt tárgyak óraszáma csökkent az új oktatási program 
keretében. Ezt próbálja az iskolánk kompenzálni, ellensúlyozni. Bizonyos választási lehetőséget adunk 
a diákoknak, ezzel igyekszünk a természettudományi tárgyak óraszámát ismételten kicsit kedvezőbbre 
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fordítani, és több kedvet adni a diákoknak ahhoz, hogy igenis, válasszák ezeket. Az a tapasztalat, hogy 
most azok közül a harmadikosok közül, akik az új törvény, illetve oktatási program szerint tanulnak, 
többen választották a matematikát.

Ön még fiatal, de bizonyára van tapasztalata abból az időből, amikor más módon kellett a 
matematikát oktatni. Most hogyan látja, ez az új módszer valóban annyira növeli a hatásfokot, 
hogy érdemes még továbbfejleszteni?

Ezek a diákjaink még nem jutottak el az érettségiig. Második éve csináljuk, és végül is az érettségizőinknél 
annyira még nem látható ez a változás. El kell egy-két évnek telnie ahhoz, hogy mi még inkább 
magunkévá tegyük az új módszereket. De azt hiszem, a gyerekek gondolkodásmódjában ez minden 
tantárgynál meg fog látszani.

Mennyire tartósak azok az ismeretek, amelyeket a gyerekek így szereznek? Bizonyos matematikai 
műveleteket, ha az embert álmából riasztják is fel, tudni kell. De aztán vannak komplikáltabb 
műveletek, amelyekre bizony szükségük van a leendő egyetemistáknak. Mennyire lehet ezt a 
tudást úgy rögzíteni, hogy az évekig kitartson?

Az alapdolgokat ugyanúgy meg kell tanulnia a gyerekeknek, ez maradt, ez nem változik. Tehát bizonyos 
műveleteket, szabályokat, a rendszerezést ugyanúgy kérjük tőlük, csak talán amikor már gyakorolunk, 
hogy elmélyítsük a tanultakat, az már másképp történik, és úgy látom, sokkal hatékonyabban. A 
gyerekek, diákjaink megtanulnak gondolkodni. Szeretnénk még őket arra is rávezetni, hogy bizonyos 
tantárgyakat össze tudjanak kapcsolni. Tehát globálisan gondolkozzanak, ne csak tantárgyanként, illetve 
a tantárgyakon belül is ne csak egy részét lássák annak a bizonyos tárgynak.

Ha valamilyen megmérettetésre kerül sor, akkor a matematika és a fizika terén az érsekújvári 
Pázmány Péter Gimnázium diákjai hová sorolhatóak? Mennyire eredményesek, sikeresek 
különböző nemzetközi vagy szlovákiai tanulmányi versenyeken, olimpiákon vagy más olyan 
helyeken, ahol ezt a megszerzett tudást valahogyan prezentálni, kamatoztatni kell?

Nagy örömünkre vannak tehetséges, kiváló diákjaink is, ami azt jelenti, hogy ők hajlandóak rengeteg 
pluszmunkát belefektetni a felkészülésbe. Elmondhatjuk, hogy mind a nemzetközi, mind a szlovákiai 
megmérettetéseken vannak kategóriák, amelyekben az elsők között szerepelnek diákjaink.

Mennyire tudnak a tehetséggondozással törődni? Az ügyes fizikus, matematikus gyerekekkel 
hogyan lehet még a tanórákon túl is foglalkozni?

Szerencsére ezek a gyerekek kérik, hogy délutánonként maradjunk még az iskolában, gyakorolnak és 
kérdeznek. Mindez persze csak a tanítás tán megvalósítható.

Ha jól tudom, a matematika nem kötelező érettségi tantárgy, mégis, voltak-e, akik ezt a tárgyat 
választották?

Minden évben van matematikából érettségiző diákunk, idén tizenheten érettségiztek matematikából. 
Az érettségizőknek csaknem a felét jelenti. Azt mondom tehát, hogy ez egy ilyen általános műveltséget 
nyújtó iskolában nagyon jó arány.

Lacza Tihamér
Katedra, 2011. június
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Ifjú tollforgatónk

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága minden 
tanévben meghirdeti a Pegazus elnevezésű 
irodalmi alkotópályázatát szlovákiai 
lakhellyel rendelkező alkotók részére. Ebben 
a tanévben a III.A-s Reczai Lilla nevezett be 
a versenybe. Prózáját a zsűri díjazásra ugyan 
nem méltatta, ám mi nagyon büszkék vagyunk 
rá, az alábbiakban egy rövid részletet közlünk 
pályamunkájából.

Mégis így kellett lennie...

Tökmag! Mi lenne, ha egy kicsit csipkednéd - 
magad? Ugye nem akarsz már az első napon 

A tanárok szünidőben tanulnakRendhagyó fizika óra Szímőn

Drámajáték tanároknak

Gondolkodó tanárok

Reczai Lilla  - balról a második
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elkésni a suliból- kiáltottam fel az emeletre Peggy után, aki, ha jól számoltam, negyedszer 
szaladt vissza a szobájába, mondván: még mindig nincs meg minden, apa!

Hát igen, az első nap egy új kezdet a kisiskolások számára. Visszaballagtam a bejárati ajtóhoz, hogy 
negyedszerre is nekitámaszkodjak és a szobát kezdtem kémlelni. Az előszoba a szokott formáját 
mutatta: krémszínűre mázolt falak, azokon pár családi fotó keretbe foglalt alakjai díszelegtek, a lépcső, 
amely az emeleti részhez vezetett, a nappaliba és a konyhába nyíló átjáró oldalról és az ajtó mellett 
elhelyezett kisszekrény a vonalas telefonnal. Már öt éve, hogy Denverben, a kertvárosi negyedben, a 
Szabadság utca 8. szám alatt lakik a családom. A környék nyugodt, csendes, a szomszédok barátságosak, 
egyszóval a tökéletes és harmonikus otthon megtestesítője ez a vidék. A házak sem feltűnően nagy 
hodályok, visszafogott, de mégis elegáns, és ami a legfőbb, kényelmesek is egyben. Egy öreg házaspártól 
vettük meg, első látásra belszerettünk Sue-val. Peggy akkor még egészen pici baba volt. Mostanra már 
betöltötte a hetedik életévét, de ha két percen belül nem indulunk el, akkor nem az iskolában, hanem 
újra az óvodában fogunk kikötni. Utoljára szóltam fel, de alighogy befejeztem a mondatot, megjelent a 
lépcsőfordulóban, és ártatlan, gesztenyebarna szemeit rám meresztette, mintha azt mondaná: ,,Jól van, 
na, azért mégsem kell haragudni rám!” Inkább az anyjára hasonlított, mint rám, bár a hajszínét tőlem 
örökölte. Fekete, félhosszú haját copfba kötve viselte, olyan volt, mint egy kis indiánlány. A szája széle 
folyton nevetésbe görbült és ebben igazán az anyukájára hasonlított, mivel Sue mosolyába szerettem 
bele, többek között. Sue már korán reggel indult el a kórházba, mivel helyettesítenie kellett egy osztályon. 
Nővérként dolgozott, de megvolt a doktori diplomája is.

Végre sikerült beszállnunk az autóba, és néhány perc alatt oda is értünk a suli épületéhez. Mikor először 
jöttünk Peggyt beíratni az iskolába, lányom nagyon szépnek találta a helyet. Igazából egy egyszerű, 
egyemeletes tanoda volt, de talán mégis csak az egyik legelismertebb (állítólag). Nem volt olyan öreg 
építmény, mégis ráfért volna a renoválás a Mephisto általánosra. Bár ez csak az én véleményem volt, de 
Peggyt ez nem nagyon érdekelte, mikor szóba hoztam. Sue is teljesen meg volt elégedve vele, én pedig 
már csak bólogatni tudtam.

Aztán jól sikerüljön a napod!- indítottam útnak a kislányt.- 

Jó, apa. Igyekszem!- válaszolta, miközben a hátizsákot dobta át a vállán a kocsi hátsó ülésén. - 
Puszit adott és kikászálódott az autóból.

Még valami! Ha valaki beléd kötne, ne hagyd magad! Emlékezz, mit tanítottam neked! - - 
szóltam még utána. Azzal rám mosolygott, én viszonoztam, és már szaladt is fel a lépcsőn. 

Még a magamfajták is tudnak önvédelmi gyakorlatokat mutatni a tulajdon lányuknak, nem? 

Nézz bennünket!

A 2010/2011-es tanévben már második éven folyt a munka média szakkörünkben, amelynek feladata 
az érsekújvári városi televízió adásaiba rendszeresen tudósítani a gimnázium eseményeiről. Ezeket a 
műsorokat Heti Hírmondóban láthatták a tévénézők, de a www.nztv.eu oldalon az NZTV magyar nyelvű 
archívumában is megtekinthetőek.

Tehetséges műsorvezetőink voltak idén:

Baka Alexandra (VII. G)

Bédi Andrea (VII. G)

Csizmadia Katalin (II. A)
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Kiss Nikoletta (VII. G)

Tóth Emese (VII. G)

Vanya Dorottya (VII. G)

Műsoraink a világhálón:

2010. szeptember 29. Összefogás mesterfokon

2010. október 6. Pázmány kopjafája

2010. október 20.  A gimnázium életéből

2010. november 10. Tök jó nap, Díjkiosztó 
ünnepség

2010. december 15. A gimnázium életéből

2011. május 11. Comenius projekt

2011. május 18.   A gimnázium életéből

2011. június 15. Juniális a Pázmányban

2011. június 22. A gimnázium életéből

Megnézheted továbbá az adott csatornák archívumában iskolánkról: 

Bojujú o prežitie – Markíza, Prvé televízne noviny 17. 9. 2010

Kormorán-koncert - Správy – Hírek  STV 1 2010. 9. 21.

Tök jó nap – Správy – Hírek  STV 1 2010. 10. 29.

Comenius-projekt – Magyar Magazin, STV1 2011. 5. 25.

Hallgasd meg a rádióban:

2011. május 6-án iskolánkba látogatott intézményünk híres maturánsa, Lacza Tihamér, a Pátria Rádió 
munkatársa, hogy interjúkat készítsen tanárainkkal, diákjainkkal. 2011. május 28-án a Kaleidoszkópban, 
2011. június 5-én A tudomány világában voltunk hallhatóak.

Benkő Timea

Projektjeink

A 2010/2011 – es tanévben összesen 20 pályázatot nyújtottunk be:

Comenius vendégtanár (2011. január) - sikeres, Julia Karnebogen német és angol nyelven beszélő 
tanár a 2011/2012-es évben erősíti az idegen nyelv tanítást

Comenius individuális diákcsere (2010. december) - sikeres, 2 – 2 diákunk Spanyolországban 
folytathatta volna tanulmányait a 2011/12-es tanévben, ha a spanyol és norvég felek nem lépnek vissza 
az utolsó percben

Lacza Tihamér interjút készít a gimiről a Pátria 
Rádióba
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Comenius pedagógusok továbbképzése (2011. január) - sikeres, 1 tanár Máltán képezte magát 2011 
júliusában 1596,14 euró összegben

Orange Alapítvány (2010) - A tudás nyomában, rendhagyó fizika-, magyar-, kultúra- és művészetóra 
- sikeres, 900 euró

Orava Társulás (2010) - Gondolkodó iskola - sikeres, a 2010/2011-es évben tanáraink módszertanilag 
sikeresen képezték magukat

SZMPSZ – Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (2010) - Tanítsunk kóposan - sikeres, 350 euró

SZMPSZ (2010) - Szövegértelmezési anyanyelvi vetélkedő - sikeres, 50 euró

SZMPSZ (2010) - Szakmai nap pedagógusoknak - sikeres, 70 euró

Iskolaügyi Minisztérium (2011) - Csapatot építünk - sikeres, 1035 euró

Iskolaügyi Minisztérium (2011) - A PPG könyvtárának elektronizációja - sikertelen, 2325 euró

Open Society Foundation (2011) - Fogjunk össze - sikertelen, 4995 euró

Városi Hivatal Érsekújvár (2010) – Szövegértelmezési anyanyelvi vetélkedő verseny+Magyar hét - 
sikeres, 370 euró

Városi Hivatal Érsekújvár (2011) - Nemzeteket fogadunk - sikeres, 165 euró

Nyitra Megye Önkormányzata (2010) - Közlöny 2010/2011 - sikertelen, 1000 euró

Nyitra Megye Önkormányzata (2010) - Juniális - sikertelen, 1660 euró

Bethlen Gábor Alap+Csemadok (2011) - Közlöny - sikeres, 200 000 Ft (cca. 750 euró)

Bethlen Gábor Alap+Csemadok (2011) - Ópusztaszerre kirándulunk - sikertelen, 360 000 Ft (1300 
euró)

Bethlen Gábor Alap (2011) - Az életre készülünk - sikertelen, 4 017 060 Ft (14 878 euró)

Bethlen Gábor Alap (2011) - Mesterségem cíMERRE - sikeres, 800 000 Ft (cca. 3 600 euró), végzőseink 
és a harmadik évfolyam diákjai pályaválasztási napokon vesznek részt, amely remélhetőleg megkönnyíti 
számukra az érettségi utáni továbbtanulás irányának megválasztását.

Össszegyűjtötte: Peternai Zsuzsanna

      
A 2010-11-es év tanára Száraz Magdolna 

lett
A tudás nyomában
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A diákok és a tantestület a 2010/2011-es tanévben
III.G

Osztályfőnök: PaedDr. Bédi Andrea

Bédi Edina (Tardoskedd)
Bogdány Balázs (Tardoskedd)
Čizmazia Tímea (Érsekújvár)

Danko Zsófia (Érsekújvár)
Esek Krisztína (Csúz)

Hajdú Natália (Zsitvabesenyő)
Hovorka Sofia (Andód)

Kmetyo Richard (Nagykér)
Magyar Bianka (Zsitvabesenyő)

Magyar Kitty (Zsitvabesenyő)
Száraz Gabriella (Nagykér)

Tóth Dóra (Tardoskedd)
Vanya Bettina Adriana (Érsekújvár)

Veres Natália (Nagykér)
 Záležák Monika (Érsekújvár)
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IV. G
Osztályfőnök: Száraz Magdolna

Bólya Szabina (Érsekújvár)
Bopkó László (Érsekújvár)
Dojčán Zoltán (Nagykér)
Guliš Dániel (Érsekújvár)
 Harča Edina (Érsekújvár)

 Herczeg Bianka (Kamocsa)
 Kanyicska Dávid (Érsekújvár)

 Lehotka Péter (Érsekújvár)
 Németh Réka (Érsekújvár)

Pál Ádám (Érsekújvár)
Pál Viktória (Érsekújvár)

 Petricska Bernadett (Zsitvabesenyő)
 Pollák Philip Armand (Érsekújvár)

Šárai Erika (Érsekújvár)
Takáč Viktor (Zsitvabesenyő)

Tóth Arnold (Tardoskedd)
 Varga Nicolette (Zsitvabesenyő)
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V. G
Osztályfőnök: Mgr. Szabó Révész Anita

Balogh Tamás (Érsekújvár)
Bukai László (Érsekújvár)

Csányi Márk (Udvard)
Galla Scarlett (Udvard)

Harcsa Károly (Érsekújvár)
Jóba Dominik (Szímő)

Kiss András (Érsekújvár)
Magyar Bence (Naszvad)
Molnár Katalin (Ógyalla)

Prodovsky Nikol (Érsekújvár)
Szedlák Péter (Érsekújvár)

Szenczi Krisztián (Érsekújvár)
Szolár Patrik (Nagykér)

Tanka Bálint (Érsekújvár)
Tóth Réka (Érsekújvár)

Uzsák Viktória (Ógyalla)
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VI. G
Osztályfőnök: RNDr. Mojzes Ildikó

 Agh Ivett (Tardoskedd)
 Bernáth Dániel (Zsitvabesenyő)

 Beták Tamás (Érsekújvár)
 Borbély Tibor (Érsekújvár)

 Csányi Kamilla (Nagycétény)
 Csuport Máté (Andód)

 Dojčán Krisztína (Nagykér)
 Hornyák Viktória (Kamocsa)

 Ježo Enrico (Érsekújvár)
Juhász Ádám (Érsekújvár)
Juhász Adrián (Érsekújvár)
Kollár Ronald (Érsekújvár)

Németh Boglárka (Érsekújvár)
Pánisz Bettina (Csúz) 

Tacman Szabolcs (Érsekújvár)
Tóth Katalin (Naszvad)
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VII. G
Osztályfőnök:  PaedDr. Benkő Timea

Baka Alexandra (Tardoskedd)
Bédi Andrea (Tardoskedd)
Csányi Kinga (Tardoskedd)

Gubó Eduard (Zsitvabesenyő)
Kiss Nikolett (Érsekújvár)

Ruzsik Zoltán (Tardoskedd)
Szenczi Mária (Érsekújvár)
Szolár Richard (Nagykér)
Tóth Emese (Érsekújvár)

Vanya Dorottya (Tardoskedd)
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VIII. G
Osztályfőnök: Mgr. Benyovszky Ilona

Balogh Eleonóra (Tardoskedd)
Érsek Anett (Ímely)

Ficza Szilvia (Érsekújvár)  
Galbavý Péter (Érsekújvár)

Hegedűs Kinga (Érsekújvár)
Kollár Dominik (Szímő)

Kotlár Klaudia (Érsekújvár)
Kutak Tünde (Szímő)
Puss Sándor (Andód)

Slama Szilvia (Érsekújvár)
Szabó Krisztína (Tardoskedd)

Szabó Zsófia (Naszvad)
Takáč Nikolett (Zsitvabesenyő)
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I. A
Osztályfőnök: Mgr. Dózsa Roland

Balkó Krisztína (Kolon)
Belány Patrícia (Nyitrageszte)

Brenkus Márta (Érsekújvár)
Brnula Alexandra (Szímő)

Csölle Tünde (Fűr)
Dékány Katrin (Köbölkút)
Drégely Anikó (Köbölkút)

Dudás Bianka (Nagycétény)
Horváth Betina (Ógyalla)

Illés Boglárka (Szímő)
Ižák Viktória (Kürt)

Kiss Ágnes (Köbölkút)
Kluka Csilla (Nyitracsehi)

Kőműves Laura (Köbölkút)
Póč Szabina (Kürt)

Sütő Dávid (Érsekújvár)
Szalai Szilvia (Alsóbodok)

Száraz Bernadett (Tardoskedd)
Szmolka Bálint (Érsekújvár)

Sztrecsko Boglárka (Tardoskedd)
Valjent Veronika (Szőgyén)

Záhorsky Kitty (Naszvad)
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II. A
Osztályfőnök: PaedDr. Bédi Andrea

Bara Richárd (Tardoskedd)
Belák Brigitta (Csúz)

Bernet Viktor (Köbölkút)
Bugyík Szimona (Tardoskedd)
Csizmadia Katalin (Érsekújvár)

Csölle Stefánia (Fűr)
Döme Kinga (Szímő)

Hengerics Viktória (Érsekújvár)
Kovács Lívia (Érsekújvár)

Kürti Alexandra (Naszvad)
Nagy Krisztína (Perbete)
Őszi Viktor (Érsekújvár)

Sóky Bernadett (Érsekújvár)
Sztankó Bernadett (Udvard)

Tóth Viktor (Udvard)
Záležák Dávid (Érsekújvár)
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III.A 
Osztályfőnök: Mgr. Miskó Hátas Anna

Bajkai Bettina (Udvard)
Balaskó Kinga (Köbölkút)

Bugyík Szabina (Tardoskedd)
Bukai Éva (Udvard)

Danczi Tamás (Kürt)
Dojčán Dávid (Nagykér)

Együd Katalin (Alsóbodok)
Farkas Hajnalka (Udvard)
Galla Kinga (Érsekújvár)

Gyén Attila (Perbete)
Izsák Flóra (Kürt)

Hugyivár Ádám (Érsekújvár)
Kašša Veronika (Érsekújvár)

Keve Ádám (Érsekújvár)

Kis Nikolett (Naszvad)
Kováč Barbara (Nagycétény)
Kulina Krisztína (Sókszelőce)

Mánya Szabina (Szőgyén) 
Mészáros Nikolett (Érsekújvár)

Pinke Ágota (Naszvad)
Reczai Lilla (Érsekújvár) 

Ružensky Gabriella (Köbölkút)
Sárai Balázs (Szőgyén)

Tóth Beáta (Pozba)
Tóth Jenő (Naszvad)

Varga Evelin (Martos)
Vince István (Érsekkéty)

Vrzák László (Érsekújvár)
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IV. A 
Osztályfőnök: Mgr. Kollár Klaudia

Balogh Monika (Tardoskedd)
Benkő Henrik (Tardoskedd)
Bitter Krisztina (Köbölkút)

Csámpai Csaba ( Nyitracsehi)
Csányi Noémi (Udvard)

Czuczor Dávid (Érsekújvár)
Dobosi Csilla (Naszvad) 

Gyurian Norbert (Nagycétény)
Horján Annamária (Keszegfalva)

Kollár Ádám (Érsekújvár)
Kovács Zsolt (Naszvad)

Lacza Márk (Perbete)
Lengyel Gabriella (Udvard)

Márony Krisztina (Tardoskedd)
Maga Rita (Zsére)

Mészáros Ronald (Tardoskedd)
Nagy Attila (Érsekújvár)

Oszlík Alexandra (Érsekkéty)
Somogyi Katalin (Pered)
Tóth Tímea (Tardoskedd)
Tóth Tímea (Tardoskedd)

Valkovics Gabriella (Zselíz)
Vanya Brigitta (Tardoskedd)

Vas Andrea (Tardoskedd)
Záhorsky Bianka (Naszvad) 
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A tanári kar

PaedDr. Peternai Zsuzsanna, PhD.  igazgató , angol nyelv - pedagógia
Mgr. Miskó Hátas Anna  igazgatóhelyettes, matematika - fizika
PaedDr. Bédi Andrea   biológia – kémia
PaedDr. Benkő Timea                                         magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom
Mgr. Benyovszky Ilona  német nyelv – etikai nevelés
PaedDr. Bopkó László                                        szlovák nyelv és irodalom – állampolgári ismeretek
Mgr. Dékány Mónika  fizika – matematika
Mgr. Dózsa Roland   magyar nyelv és irodalom – történelem
PaedDr. Gátasi Béla   matematika – informatika
Mgr. Horváth Tamás   hit- és vallásoktatás
Mgr. Kollár Klaudia   magyar nyelv és irodalom – német nyelv
Mgr. Maczkó Edit   angol nyelv – német nyelv
RNDr. Mojzes Ildikó   matematika – kémia
Mgr. Molnár Tibor   testnevelés
Mgr. Pál Andrea   szlovák nyelv és irodalom - történelem
Mgr. Szabó Révész Anita  kémia – biológia
Száraz Magdolna   történelem – filozófia
Varsányi Zoltán   földrajz

Óraadó tanár:
Bc. Szép László   informatika - biológia

Gyermekgondozási szabadságon:
Mgr. Bašternák Klaudia  fizika-biológia
Mgr. Anda Annamária  matematika – kémia
Mgr. Staňo Csányi Tünde  földrajz - environmentalisztika

További alkalmazottak:

Török Györgyi    bérelszámoló
Vörös Mónika   titkárnő
Kovács Sándor   gondnok
Fujas Žaneta   takarítónő
Paulík Éva   takarítónő
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Rólunk írták
a 2010/2011-es tanévben

Tanévnyitó a Pázmány Péter Gimnáziumban www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 9. 2.

Kormorán koncert Érsekújvárott www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 9. 7.

Érsekújvárban koncertezik a Kormorán Új Szó, 2010. 9. 10.

Meghívó a Kormorán együttes fellépésére Castrum Novum, 2010. 9. 10.

Készül a Pázmány-emlékoszlop www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 9. 15.

Ahány nyelvet tudsz... Castrum Novum, 2010. 9. 17.

Véget ért a holocaust-hét a gimiben www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 9. 19.

Jó volt magyarnak lenni www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 9. 20.

Kormorán-koncert a gimnáziumért Új Szó, 2010. 9. 21.

Holokauszthetet tartottak Érsekújvárban Új Szó, 2010. szeptember 30.

Zahraničné aktivity Gymnázia Petra Pázmáňa Župné ozveny, 27. 9. 2010

Németországi vakáció Pedagógusfórum, 2010. szeptember

Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedő a gimiben www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 10. 
4.

Emlékoszlopot avattak az évfordulón www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 10. 4.

Afgán pedagógusok látogatása www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 10. 5.

Felvidék nagyjainak szoborkiállításán www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 10. 6.

Holocaust-napok a gimnáziumban Castrum Novum, 2010. 10. 8.

Egy Holocaust-hét tapasztalatai Katedra, 2010. október

Névadójára emlékezett a Pázmány Péter Gimnázium Új Szó, 2010. 10. 12.

Szövegértelmezés Vasárnappal Vasárnap, 2010. 10. 13.

Kopjafát állítottak Castrum Novum, 2010. 10. 15.

Tök jó nap a nagykéri kultúrházban Új Szó, 2010. 10. 19.

Egy tök jó napra készülünk www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 10. 23.

„Online izék” Castrum Novum, 2010. 10. 29.

Díjkiosztó ünnepség az érsekújvári diákok számára www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 10. 
29.

Példaértékű összefogás – tök jó nap www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 10. 29.

„Gondolkodó iskola” projekt a gimiben www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 29.

Gímes győzött Nagykéren Új Szó, 2010. 11. 2. 

Ki mindenki, hol mindenhol? Vasárnap, 2010. 11. 3.

Ösztöndíjat kaptak a legeredményesebb diákok Új Szó, 2010. 11. 5.

Magyar diákokat jutalmaztak Castrum Novum, 2010. 11. 12.
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Diáknap a gimnáziumban www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 11. 17.

Játékosan, újszerűen, hagyományosan www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 11. 23.

Viva, Collado Villalba! www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 11. 24.

Az élet játék, játszd! Katedra, 2010. november

Színek hete a gimiben www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 12. 1.

Irány a magyar középiskola! Vasárnap, 2010. 12. 8.

Veľvyslanec nabádal študentov, aby sa učili nemecký jazyk Župné ozveny, 13. 12. 2010

Pályázatot nyert az újvári gimi www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2010. 12. 15.

Gymnazisti rozdávali guláš  bezdomovcom Župné ozveny, 16. 12. 2010 

Čo je nové v Gymnáziu P.Pázmáňa v N. Zámkoch Župné ozveny, 22. 12. 2010 

Pázmány Péter-emlékhét az újvári gimiben Pedagógusfórum, 2010. december

Diáknap egykori maturánsokkal az újvári gimiben Pedagógusfórum, 2010. december

Emlékoszlop-avatás az érsekújvári gimnáziumban Pedagógusfórum, 2010. december

Tardoskeddi ajándék az újvári gimnáziumnak Tardoskeddi Hírmondó, 2010. december

Ki mindenki, hol mindenhol? Vasárnap, 2011. 1. 5.

A tanárok szünidőben tanulnak? Katedra, 2011. január

Viva Collado Villalba – viva Pázmány Péter Gimnázium! Castrum Novum, 2011. 1. 14.

Az Ady Endre Ösztöndíj Pályázat eredményei Pedagógusfórum, 2011. január

Üzenet egykori diáklánytól Vasárnap, 2011. 2. 2.

Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedő – immár másodszor Katedra 2011. február

Ki mindenki, hol mindenhol? Vasárnap, 2011. 2. 16.

Huncutka Vasárnap, 2011. 2. 16.

Erősödik a gimnázium négyéves tagozata Új Szó, 2011. 3. 9.

Újabb gubanc az érettségin Új Szó, 2011. 3. 18.

Miért problémásak az érettségik? Új Szó, 2011. 3. 21.

Csillagászati előadás a gimnazistáknak www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 3. 19.

Érsekújvári diákok a Felvidéki Magyar Matematikaversenyen Új Szó, 2011. 3. 23.

Író-olvasó találkozó Holbay Lászlóval www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 3. 23.

Iskola utca Új Szó, 2011. 3. 24.

Erősebb lesz a négyéves tagozat Castrum Novum 2011. 3. 25.

Közösen ünnepeltek a gimnazisták Castrum Novum 2011. 3. 25.

Járásunk legjobb szavalói www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 3. 29.

A Pázmány Péter Gimnázium diákjai Szencen www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 3. 30.

Ifjú újságírók versenye www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 3. 30.
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Amerikai vendégek a gimnáziumban www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 3. 31.

42. Czuczor-napok „…jó volt benne találkozni” Castrum Novum 2011. 4. 1.

Huncutka Vasárnap, 2011. 4. 6.

Irodalmi emlékhelyek nyomában www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 4. 7.

Tehetséges gimnazista www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 4. 7.

Ülésezett a testület Castrum Novum 2011. 4. 8.

Versbetörés a költészet napján www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 4. 12.

Németül olvassa a világirodalom remekeit Új Szó, 2011. 4. 13.

Ünnepeltek az iparisták Új Szó, 2011. 4. 13.

Közéleti Fórum alakult Új Szó, 2011. 4. 13.

Hazai diák a dobogón www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 4. 14.

A matematika gyógyír mindenre Castrum Novum, 2011. 4. 15.

A Föld napja www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 4. 19.

Mire jó a Föld napja? Új Szó, 2011. 4. 27.

Középiskolások Biblia-versenye Új Szó, 2011. 4. 28.

Takarítsuk ki Szlovákiát Castrum Novum 2011. 4. 29.

Versenyeredmények Castrum Novum 2011. 4. 29.

Siker az idegennyelv-oktatásban Castrum Novum 2011. 4. 29.

Szakmai előadás és izgalmas vetélkedők Castrum Novum 2011. 4. 29.

A tudás nyomában www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 4. 30.

Amikor nem tanulunk a gimiben Tardoskeddi Hírmondó 2011. április

Középiskolások Bibiliaverseny-döntője Remény 2011. 5. 1.

Ki mindenki, hol mindenhol Vasárnap, 2011. 5. 4.

Érsekújvárban kitüntették a tavalyi év legeredményesebb tanulóit Új Szó, 2011. 5. 4.

2010 legeredményesebb tanulói városunkban Castrum Novum, 2011. 5. 6.

Rendhagyó tanórák külföldi vendégeinknek www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 5. 9.

Gimisek a 3G-ben www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 5. 10.

Európa legkülönbözőbb szegleteiből érkeztek Castrum Novum, 2011. 5. 20.

Érettségi vizsgák a gimnáziumban www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 5. 24.

Afgán diákokkal Vasárnap, 2011. 5. 25.

Týždeň Holokaustu Najlepšie projekty učiteľov-multiplikátorov v oblasti vzdelávania o Holokauste  
máj, 2010

Újabb német-angol lektor érkezik a Pázmány Péter Gimnáziumba Új Szó, 2011. 6. 1.

Tanulmányúton Afganisztánban 1-9, www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 6. 7 - 22.

Juniális a gimnáziumban www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 6. 8.
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Čo je Fair Trade? www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 6. 9.

Globális nevelés az újvári gimnáziumban www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 6. 12.

A jövő újságírói? Pedagógusfórum, 2011. május-június

Csillagászati előadás gimnazistáknak Pedagógusfórum, 2011. május-június

Gondolkodó iskola Katedra, 2011. június

Vzdelávací program Comenius v praxi Župné ozveny 27. 6. 2011

Koperta Vasárnap, 2011. 7. 6.

Idén kétszer annyi gyerek jelentkezett az iskolába, mint két évvel ezelőtt Új Szó, 2011. 7. 13. 

Ahol az oktatásnak még értéke van Új Szó, 2011. 7. 23.

Régi csibészek Vasárnap, 2011. 7. 27.

Színes afganisztáni körkép I.  Castrum Novum, 2011. július

VIII. Jedlik Ányos Természettudományi Verseny, Castrum Novum, 2011. július

Miért is vagyok büszke? Vasárnap, 2011. 8. 3.

Rákóczi Ifjúsági Szervezet Vasárnap, 2011. 8. 3.

O histórii Slovenskej ulice v Nových Zámkoch www.watson.sk Érsekújvár és Vidéke, 2011. 8. 17.

Színes afganisztáni körkép II.  Castrum Novum, 2011. augusztus

Magyarságismereti és történelmi tábor Castrum Novum, 2011. augusztus

Felszólították a közönséget: merje használni anyanyelvét Új Szó, 2011. 8. 23.

összegyűjtötte: Benkő Timea

Mit ír a Közlöny?

Nálunk mindig 
történik valami

A 2010 - 2011-es tanévben 181 diákunk volt
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