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Brusznyai Árpád Alapítvány Kuratóriumának 

részére 

Veszprém 

Cserhát ltp. 11. 

8200 

Tisztelt Kuratórium! 

 

Nagy szeretettel ajánljuk a Brusznyai Árpád Alapítvány Kuratóriumának 

figyelmébe 

László Dániel 12.H osztályos tanulót, 

a Padányi Katolikus Iskola végzős diákját. 

 

Dani jeles tanulmányi eredményű, példás magatartású, aki főleg humán és zenei 

érdeklődésével, alázatos liturgikus szolgálatával és mélyen megélt Isten-hitével 

emelkedik ki társai közül. 

Történelem iránt fogékonyságát bizonyítja, hogy 10. osztályban a Nemzeti 

Tankönyvkiadó által szervezett, országos történelmi-műveltségi vetélkedőn iskolánk 

budapesti regionális döntős csapatának tagja volt. 

2014-ben alapos, sokrétű történelmi, irodalmi és művészettörténeti tudásával 

segítette a Határtalanul! pályázat keretén belül megvalósuló projektmunkát, melyet 

testvériskolánkkal, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziummal együtt 

valósítottunk meg. 

Általános iskolás korában 6 évig zongorázni tanult. Tehetségét bizonyítja, hogy 

2011-ben a Lantos Magda Zongoraverseny nívódíját nyerte el, 2012-ben a dunántúli 

középiskolák legnívósabb művészeti megmérettetésén, a Helikonon zongora egyéni 

kategóriában arany minősítést szerzett. 

 



 

Fontos számára a közös éneklés öröme, nagy lelkesedéssel több kórusban is 

énekel: tagja szülővárosában, Ajkán a Szent Cecília Kórusnak, mellyel elnyerték az 

Országos Cecília Egyesület különdíját. 

Megbízható szólistája az iskola Gregorián Kórusának, mely az elmúlt években a 

Rajeczky Benjámin Országos Gregorián Énekversenyen többször ezüst, ill. arany 

minősítést érdemelt ki.  

 

 

2014. októberében meghívásos alapon eljutottak a lengyelországi Jablonkába, ahol 

részt vettek a Stabat Mater egyházzenei kórustalálkozón, és Krakkóban a II. János Pál 

pápa tiszteletére emelt bazilikában a prezentációs nővérek iskolájának kórusával együtt 

zenei áhítatot tartottak. 

Énekel az iskola énekkarában, a Padányi Schola-ban, valamint a liturgikus 

énekkarban iskolai ünnepélyeken és bazilikai szentmiséken.  

2014-ben a Helikonon zongorakísérője és tagja volt az arany és ezüst minősítéssel 

jutalmazott iskolai énekkarnak. 

         Hitélete példaértékű, életkorához képest rendkívül mély. Szívesen ministrál és 

vesz részt egyházközsége és az iskola liturgikus tevékenységében felolvasással, énekkel.  

Szívesen foglalkozik a kisebbek ministráns felkészítésével is. Fiatal kora ellenére 

Ajkán és környékén kántori tevékenységet is ellát, Kislőd állandó kántora, 

Bakonygyepesen pedig hétköznap is teljesít kántori szolgálatot. 

Aktív tanulmányi, egyházi és zenei tevékenysége mellett közösségi munkája is 

kiemelkedő. Hiteles, humánus egyéniség, nézeteit, a világról alkotott gondolatait bátran 

és nyíltan vállaló fiatal, akit diáktársai példaként tisztelnek és szeretnek.  

 Dani életpéldája és tevékenysége is mutatja, hogy a hit, az Istennel való személyes 

kapcsolat az embert felszabadítja a derűre, a másokkal való törődésre, a szép iránti 

fogékonyságra és ez által a világ gazdagítására. 

Veszprém, 2014. november 28. 

  Tisztelettel:  

 Kovács Gyöngyi Szabó László Miklós 

 osztályfőnök igazgató 

Takáts István 

lelki igazgató



 



 

 


