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2012. január 14-én szombaton rendezte meg a Brusznyai Alapítvány – Brusznyai Árpád 

mártír tanár, a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács elnökének tiszteletére, halálának 54. 

évfordulóján – hagyományos emlékhangversenyét a Pannon Egyetem Aulájában. 

Az emlékező ünnepi szónok Dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő volt. 

Az alapítvány Brusznyai-emlékérmét Inotay Nóra, Brusznyai Árpád unokája adta át az ez évi 

díjazottaknak, Vesztergom János tanárnak (Vetési Albert Gimnázium), Mihálykó András diáknak 

(Lovassy László Gimnázium) és Palásthy Gergelynek, iskolánk diákjának. 

Szívből örülünk Gergő elismerésének és nagy szeretettel gratulálunk neki és a másik két 

díjazottnak is! A díjak átadása után az est felemelő és méltóan ünnepélyes emlékhangversennyel 

folytatódott. 

A hangverseny programja és szereplői: 

Ludwig van Beethoven: Egmont – nyitány 

Georges Bizet: Te Deum 

I. Te Deum laudamus II. Tu Rex gloriae Christe III. Te ergo IV. Fiat misericordia tua 

előadók: 

Kertesi Ingrid szoprán, Liszt-díjas, érdemes művész, 

a Magyar Állami Operaház magánénekese 

Muskát András tenor, énekművész 

a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóival kibővített 

Mendelssohn Kamarazenekar 

valamint az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, a Dohnányi Ernő Zeneművészeti 

Szakközépiskola, a Gastroker Alapítványi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Szakközépiskola, a 

Lovassy László Gimnázium, a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola, a Simonyi Zsigmond Ének-Zenei 

és Testnevelési Általános Iskola, a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola, a Vetési Albert 

Gimnázium, a Pannon Egyetem hallgatóiból, tanulóiból, tanáraiból, és a Cantilena Kamarakórus, a 

Gizella Kamarakórus, a Hóvirág Kamarakórus, az Orlando Kamarakórus és Veszprém Város 

Vegyeskara tagjaiból alakult 

Veszprémi Középiskolai Oratóriumkórus 

Karnagyok: 

Erdélyi Ágnes, Mike Veronika, Simacsekné Kovács Karolin, Somfai Katalin, 

Tóth Mária, Tóth Zsuzsanna, Veres Györgyné Petrőcz Mária, 

Vikman Pál és Zsilinszky Cecília 

Vezényelt: Kováts Péter Bartók-Pásztory díjas hegedűművész 

 

Milyen az a diák, akit méltónak tart a kuratórium a Brusznyai-díjra? 

Palásthy Gergely Ferenc iskolánk 12.A osztályos, végzős diákjának jellemzéséből ez kiderül: 

Gergely és hét testvére Balatonfűzfőn él. Szüleik nagy szeretetben, vallásos lelkületben, szerény 

körülmények között, krisztusi alázatban nevelik őket. Testvérei közül öten tanultak, tanulnak 

iskolánkban. 



Gergő az általános iskola első négy osztályát a balatonfűzfői Jókai Mór Általános Iskolában 

végezte és 2004 szeptember óta jár a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola nyolc évfolyamos 

gimnáziumába. Minden tanévet példamutató szorgalommal, fegyelmezett magaviselettel, kitűnő 

tanulmányi eredménnyel, tantestületi dicsérettel végzett. Csendes egyénisége, szerény viselkedése, 

higgadt véleményalkotása közössége értékes tagjává emelte. Tanáraival, társaival, a felnőttekkel 

udvarias, segítőkész. A közösség „mindig számíthatunk rá” építője, legyen szó társadalmi munkáról, 

egyházi programról, tanulmányi versenyről vagy kulturális rendezvényről.  

Már az általános iskolában rendszeresen részt vett tanulmányi versenyeken, 2007-ben a 

Dugonics András Matematika Versenyen és a Bendegúz Nyelvész Versenyen is országos harmadik 

helyezést ért el. Középiskolában több tantárgyból sikerrel indult Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen. Az Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyen az elmúlt két év mindegyikében 

megyei második helyezett lett. A Jezsuita Rend magyarországi fennállásának 100. évfordulójára kiírt 

történelmi pályázaton kilencedikes korában első helyet ért el „Vörösberény a Jezsuiták birtokában” 

című pályaművével. Tizenegyedik évfolyamban a Sümegen megrendezett, Bécsről szóló német nyelvű 

regionális versenyen osztálytársával első díjat nyert. A Pannon Egyetem „Egy jó lépés…” című 2011-

ben megrendezett komplex tanulmányi versenyén csapatával, melynek csapatkapitánya volt, 

másodikak lettek. 

Megbízható, alkotó tagja az iskola Gregorián Kórusának, mely az elmúlt években a Rajeczky 

Benjámin Országos Gregorián Énekversenyen kétszer ezüst, háromszor arany minősítést érdemelt ki. 

Énekel az iskola énekkarában, a Padányi Schola-ban és a liturgikus énekkarban iskolai ünnepélyeken és 

bazilikai szentmiséken. 

Hat évig tanult zongorázni és hét éve táncol a Litéri Zöldág Táncegyüttesben. Lelkes tagja a 

balatonfűzfői helytörténeti körnek. Német nyelvet nyolc, angol nyelvet három éve tanul, németből 

középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szabadidejében az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola 

tanulójaként, önszorgalomból lengyel nyelvet tanul, szívesen olvas, kertészkedik, kerékpározik. 2010 

nyarán két társával Csíkszeredáig kerékpározott és ott a Ferences Rendház gyógynövénykertjében 

társadalmi munkában segített. 2011 nyarán kerékpáros zarándoklaton vett részt Lengyelországban 

testvérével és unokatestvérével. 

Hitélete példaértékű, életkorához képest rendkívül mély. Szívesen ministrál és vesz részt 

egyházközsége és az iskola liturgikus tevékenységében. Családjával együtt aktív tagja a magyarországi 

Schönstadt-i Nagycsaládos Egyházi Mozgalomnak. Három megye (Fejér, Komárom-Esztergom és 

Veszprém) schönstadt-i fiú csapatának vezetője, táboraiknak, óbudavári lelkigyakorlatainak szervezője. 

 


