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Tisztelt Kuratórium! 

 

Nagy szeretettel ajánlom Brusznyai Árpád Alapítvány Kuratóriumának figyelmébe 

                                     Palásthy István László 12.A osztályos tanulót, 

                                        a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola végzős diákját. 

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

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

tanulnak iskolánkban. 

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

végezte és 2005 szeptembere óta jár a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola nyolc évfolyamos 

gimnáziumába. Minden tanévet példamutató szorgalommal, fegyelmezett magaviselettel, kitűnő 

tanulmányi eredménnyel, tantestületi dicsérettel végzett. Nyitott, vidám egyénisége, szerény 

viselkedése, megfontolt, érett véleményalkotása közössége értékes tagjává, az iskolai 

diákönkormányzat egyik vezetőjévé emelte. A közösség „mindig számíthatunk rá” építője, legyen 

szó társadalmi munkáról, egyházi programról, tanulmányi versenyről vagy kulturális 

rendezvényről. Tanáraival, társaival, a felnőttekkel udvarias, segítőkész. 

Rendkívül sokoldalú ifjú. Kisgimnazista kora óta rendszeres résztvevője különböző tanulmányi 

versenyeknek, pl.: 

-5.oszt. Bem József városi matematika verseny: 5. hely  

-7.oszt. Varga Tamás matematika verseny: országos döntő,  

             Hevesy György kémiaverseny megyei 5.hely, 

             Katolikus iskolák német nyelvi vetélkedője (csapat): 1.hely.   

-8.oszt. Apáczai Kiadó Komplex természettudományi verseny : országos 4.hely 

            „Cholnoky” városi fordítói verseny (német nyelv): 2. hely    

- 9. osztály  Országos Történelmi Műveltségi Vetélkedő  (csapat) 

-10.osztály „Egy jó lépés” – avagy Ki tud többet a Pannon Egyetemről tudományos,  

                 műveltségi, regionális csapatverseny 2. hely 

                Környezetvédelem, Fenntartható Fejlődés csapatverseny az Ökoret Spin-Off Zrt.  

                és a Pannon Egyetem szervezésében : 2. hely 
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-11.osztály Bródy Imre megyei fizikaverseny: 4. hely, Kazinczy Szépkiejtési-verseny,  

                  Szatmárnémeti Kölcsey Napok – szavalóverseny: különdíj.  

-12. osztály matematika OKTV  dolgozatával a második fordulóba jutott, 

               az   Implom József  Megyei Helyesírási Versenyen ő képviseli iskolánkat 

 

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, valamint a liturgikus énekkarban iskolai 

ünnepélyeken és bazilikai szentmiséken. Négy éve énekel a Brusznyai Emlékhangversenyek 

Középiskolai Oratóriumi Kórusában. 

Tubán játszik, tagja a Balatonfűzfői Fúvószenekarnak és a Veszprémi Ifjúsági 

Fúvószenekarnak.  

Német nyelvet nyolc, angol nyelvet három éve tanul, németből középfokú nyelvvizsgával és 

előrehozott német nyelvi érettségi vizsgaeredménnyel 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. Sakkozik, többször képviselte iskolánkat különböző sakk-versenyeken. 

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

egyházközsége és az iskola liturgikus tevékenységében felolvasással, énekkel. Családjával együtt 

aktív tagja a magyarországi Schönstadt-i Nagycsaládos Egyházi Mozgalomnak. Három megye (Fejér, 

Komárom-Esztergom és Veszprém) schönstadt-i fiú csapatának egyik vezetője, táboraiknak, 

óbudavári lelkigyakorlatainak szervezője. 

Az iskola ministráns - szakkörének lelkes tagja, a kisebb diákok példaképe, mélyen tisztelt 

barátja, ministráns-vezető. 

A fentiek alapján úgy érzem, valóban hiteles, humánus egyéniség, nézeteit, a világról 

alkotott gondolatait bátran és nyíltan vállaló fiatal, méltó arra, hogy diáktársai elé példaként 

állítsuk. 

               

Veszprém, 2011. november 15. 
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