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TANÉVKEZDŐ GONDOLAT 
 „Azért vagy itt, hogy mindent láss 
Hogy érts a szó, olvasd az írást. 

Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, 
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.” 

(Ákos) 

 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

 

A KAPCSOLAT 
 
Kincs ez a szó. Érzelmekkel, olykor titkokkal teli.  
Láthatatlan mégis kézzelfogható.  
Kapocs. Veled. Vele. Együtt. Hogy ismerlek, olykor tudlak, sőt néha értelek is.  
Sohasem közömbös. Nem vagy idegen.  
Lehet hogy egy mosoly, vagy egy kézfogás. Talán ma csak egy biccentés.  
Tudok rólad valamit. Tudsz rólam valamit.  
Híd. Összeköt. Engem veled, bennünket másokkal.  
Munka. Tenni kell érte. Időt kér. Néha csak egy „mindenrendbenvan” pillantást.  
Sérülékeny. Vigyázni kell.  
Számít rád. Építhetsz rá.  
Ígéret. Annak bizonyossága, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy minden összefügg mindennel: lélek a lélekkel. Ember 
a tárggyal. Napsütés a virággal. Magyar nyelv az angollal. Sok kicsi a nagy álmokkal. A ma a holnappal.  
Az álmaink a jövőnkkel. 
A most elhatározása a távoli horizonttal.  
A tanév a feladatokkal. Lesz belőle az idén is. A SZIGNUM elsőként indít a régióban kéttannyelvű első osztályokat. 
Még inkább környezettudatosak leszünk. Új kerékpártárolókat építünk. Átalakítunk.  
Falat újítunk. A homlokzaton. 
Kapcsolatokat építünk. Egymással, a világgal, a jövővel.  
Kapcsolatokat őrzünk és ápolunk. Lesz rá időnk. De tényleg. 
 

2011/12. A KAPCSOLATOK ÉVE A SZIGNUM-BAN 
Kapcsolódj te is! Kapcsolj rá! 

Kedves Diákjaink! 

Különleges iskolai esztendőre csengettek be idén a SZIGNUM-ban. Lezáródik a gondtalan, reményeim szerint sok pihenéssel, élmények-
kel telt nyár, intézményi szinten a tavalyi, mozgalmas jubileumi programsorozat. Szeptember első napjával új iskolai évet nyitunk, ezút-
tal a minőségibb tanulmányi munka, az egymásra figyelő kapcsolatok jegyében. Számos újdonság részese lehet közösségünk a követke-
ző tíz hónapban; beindul a laptop program, a Comenius programnak köszönhetően lengyel és bolgár diákok látogatnak hozzánk, új 
kerékpártárolókat építünk, és ami a legfontosabb: az országban mi vagyunk jelenleg az egyetlen katolikus, magyar-angol kéttannyelvű 
általános iskola. Legyünk büszkék a SZIGNUM-ra és tanulmányi munkánkkal, eredményeinkkel és programjainkkal öregbítsük tovább a 
2011/12-es tanévben jó hírét! Gyűjtsünk sok-sok kavicsot, amiből a tudás, a fejlődés és növekedés gyémántjai válnak majd. 

Szűcs Péter igazgató 

SZIGNUM 

Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon, Makó 

A Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott oktatási intézmény 

Az ország egyetlen katolikus, magyar-angol kéttannyelvű általános iskolája 

www.szignum.hu 



 

 

FÓKUSZBAN A VÁLTOZÁSOK 

BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK 
 
Fenntartónk, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendjének ma-
gyar tartománya ez év júliusától a Boldogasszony Iskolanővérek nevet vette fel. 
A változásról a makói közösség házfőnöke, Hedvig nővér számolt be: 
- A régóta érlelődő döntést, a jövőről való elmélkedés motiválta. A tartomá-
nyi tanács a rendi célkitűzések kapcsán a kenyérszaporítás evangéliumi rész-
letét bontotta ki. Az itt folytatott párbeszédben merült fel, hogy a magyarok 
Boldogasszonynak nevezik a Szűzanyát, és mi Mária-rend vagyunk, akik a 
„Reményt adni a nemzetnek” gondolatot vállaltuk fel. Ezt továbbgondolva, 
az új név a közösségünk számára is reményt adhat. Ezért a magyar rendtar-
tomány hivatalosan is Boldogasszony Iskolanővérek elnevezést vette fel, 
amely gazdag tartalommal bír és mélyebb jelentése mellett - rövidsége miatt 
– praktikus célokat is szolgál. A módosítást egy másfél éves folyamat előzte 
meg. Már tavaly novemberben Mária-évet hirdetettünk, és az esztendő min-
den Mária ünnepéhez kapcsolódott valamilyen megemlékezés, imádság. A 
döntés előtt, a tartományi tanács minden rendházzal előzetes megbeszélést 
folytatott, majd a közös nyári találkozónkon határoztunk a változásról. Ennek 
formája különleges volt; a szegedi Dómban látható „papucsos” Szűzanya 
ábrázolás inspirációjára mindannyian egy papucs alakú lapra írhattuk fel 
érzéseinket a módosítással kapcsolatban. A jelképes „lábbelik” azt mutatták, 
hogy többségében támogatjuk az új nevet.                                                                                                   -sza- 

  Új pecsétünk Mária 
képének eredetije az a 
páratlan értékű, XIV. 
századi Trónoló Madon-
na freskó, melyet a bu-
dapesti belvárosi 

(Nagyboldogasszony) templom szentélyé-
ben fedeztek fel 2010 nyarán, éppen 
akkoriban, amikor tartományunk meg-
kezdte a Boldogasszony név felvételére 
való előkészületet.  
Az ábrázolás a középkori himnuszkölté-
szetben megjelenő, Eva-Ave szójátékkal 
jelzett teológiát tükrözi: Mária az „új Éva-
”, Jézus az „új Ádám”. Jézus a képen nem 
csecsemő, hanem gyermek, akit Édesanyja 
tanít. Máriához hasonlóan ő is égszínkék 
ruhát visel, mely a mennyet jelképezi. E 
kép lehetett a templom román kori ősének 
titulus kegyképe, mely a Mennyek Király-
néját, a Boldogasszonyt jeleníti meg.  

GÓLYAHÍR 
   A SZIGNUM négy esztendővel ezelőtt komolyan elköte-
lezte magát a nyelvi kultúrák megismertetése és megsze-
rettetése mellett. Számos, a régióban újszerű, mára hagyo-
mánnyá vált kezdeményezést teremtett. Széles körben is-
mert és népszerű lett a családok körében az angol, fran-
cia, német ovi, a Bábel-nap, az idegen nyelvi tagozatos 
képzés már első osztálytól kezdődően. Az intézmény most 
a fejlődés újabb mérföldkövéhez érkezett. A SZIGNUM a 
2011/12-es tanévtől az ország első katolikus, magyar-
angol kéttannyelvű általános iskolája. Rácz Csabáné Éva 
tanárnő távozásával, Lucille nővér és Gordon Hay lektorok 
megbízatásának lejárta okán három új kollégát köszönthe-
tünk tantestületünkben.  
Pokorny Anna angol nyelvtanárnő: 
- Szegedi születésű vagyok, tanulmá-
nyaimat is a Tisza-parti városban vé-
geztem. Angol-filozófia szakon sze-
reztem diplomát. Itt a SZIGNUM-ban 
angolt fogok oktatni a 4.b, és a 7-8-
9. G osztályokban. Nyolc éve kezd-
tem a pedagógus pályafutásomat, 
először nyelviskolában, sok nyelvvizs-
ga felkészítéssel. Dolgoztam óvodá-
ban, majd Angliában töltöttem négy évet, itt kezdtem el 
általános és középiskolában tanítani. Szakmai célkitűzé-
sem a nyelv megszerettetése a diákok érdeklődési terü-
letéhez illeszkedve, akár az olvasás, fordítás vagy a 
kommunikáció területén. Számomra fontos az angol szép-
ségének felfedeztetése tanítványaimmal.. Nagyon szere-
tek szabadidőmben utazni, olvasni, és a macskámmal 
foglalkozni. Érdekel a zene, a tánc, gyermekkoromban 
dzsúdóztam és művészi tornáztam is. Az első benyomá-
saim a SZIGNUM-ról nagyon pozitívak, kedvesen és se-
gítőkészen fogadott mindenki. Várakozással tekintek a 
tanév elé.  

Moró Ágnes, angol nyelvi lektor: 
- Részmunkaidőben leszek ebben a 
tanévben a SZIGNUM angol nyelvi 
lektora. A tervek szerint az 1., 4., és a 
7-8. évfolyamon fogok dolgozni. A 
szakmai utam az amerikai St. Louis 
Missouri-ban kezdődött, ahol a tanul-
mányaimat végeztem. Magyarország-
ra akkor kerültem, amikor az amerikai 
hadsereg Taszáron állomásozott. Itt 
volt a Maryland-i egyetemnek egy 
kihelyezett tagozata, ahol a sereg civil és katonai alkal-
mazottait tanítottam. Ezután dolgoztam Kolozsvárott és 
Szegeden. Ez utóbbi a szülővárosom is, ahová visszaka-
nyarodott az életem. A közelség ellenére Makót koráb-
ban nem ismertem, de Amerikában naponta a St Loius 
Post-Dispatch-ot olvastam, amelyet e város híres szülötte, 
Pulitzer József alapított. Lektorként a kommunikáció ki-
alakítását és fejlesztését tartom a legfontosabbnak, és 
meg szeretném ismertetni a tanulókkal az amerikai kultú-
rát mely nem ugyanaz, mint ami a médiából áramlik. 
Bízom abban, hogy sikerül jó eredményeket elérnem év 
végére, a feltételek adottak; tetszik az iskola épülete és 
jól felszereltek a nyelvi termek. Egyébként szívesen olva-
sok, szeretek a természetben lenni, kirándulni. Van egy 
vizslám, akivel rendszeresen futok, és az állatmenhely 
kutyusait szoktam munkával és étellel segíteni.  
 
Másik idegen nyelvi lektorunk, Stephen Shoesmith követ-
kező lapszámunkban mutatkozik be.  
 

EGY HÓNAP – EGY AFORIZMA 

„A tudást csak akkor tudjuk megemészteni, ha jó ét-
vággyal habzsoljuk!” (Anatol France) 



 

 

TAVALYI EREDMÉNYEINK 
2010/11. JUBILEUMI „HŰSÉG” ÉVE 

 
Az alsó tagozat legeredményesebb sportolója:  

Bohák Dominik 2. a  
A felső tagozat legeredményesebb sportolója: 

Dobra Tamás 5.a  
A gimnázium legeredményesebb sportolója: 

Miklai Péter 8.G 
Az iskolai sakkverseny eredményei  

1. korcsoport 
 1. hely Szaveljev Ádám 2. a 
 2. hely Wursach Paul (1.a) 
 3. hely Weszely Bence (3.a) 
II. korcsoport: 
 1. Vajna Martin (7.a) 
 2. Brutyó Sándor (6.a) 
 3. Halupka Bence (5.a) 
A korcsoportok döntőjét nyerte Vajna Martin 7. a osztá-
lyos tanuló 

Harmatcsepp országos alsós tanulmányi versenyen  
Nyelvtan tantárgyból, 2. osztályos kategóriában Szeke-
res Hunor, 2. a osztályos tanuló 9. helyezést ért el. 
 

Bendegúz, Gyermek és Ifjúsági Akadémia  
tanulmányi versenyen 

Győrfi Mónika 7. g osztályos tanuló történelem tantárgy-
ból arany fokozatot ért el és országos 8. helyezett lett  
Dobra Tamás és Weszely Regina 5. a osztályos tanulók 
matematika tárgyból - arany fokozatot értek el. 
Szűcs Sebestyén 8. g osztályos tanuló matematika tárgy-
ból – ezüst fokozatot ért el. 
Kakas Bence 8. g osztályos tanuló irodalom szövegértés 
tantárgyból – arany fokozatot ért el. 
 

Osztályelsők  
1.a Fehér Nikolett, Szekeres Sarolta 
1.b Mészáros Zsóka, Nagy Petra, Túri Edina 
2.a  Szekeres Hunor, Varró Patrik, Pipicz Gábor 
2. b Csizmazia Csenge, Széll Zalán 
3.a Horváth Martin, Daróczi Kamilla 
3. b Illés Ákos 
4.a Vadlövő Regina 
5. a Csizmazia Réka, Reisz József 
6. a Fletan Beatrix, Gémes Tamás Csaba,  
       Majoros Viktória 
7. a Kurusa Mercédesz 
8. a Barna Máté, Kurusa János 
7. g Takács Helga 
8. g Vincze Vivien 
9. g Reisz Mariann 
10. g Vincze Fanni 
11. g Barta Judit 
 
Szorgalmas tanulmányi munkájáért és példamutató 
magatartásáért elismerésben részesültek: 
1. a Bárdi Kata, Csávás Levente, Lónyi Gábor, Szénási 
Jázmin 
2. a – Ramotai Cintia 
2. b Varga Réka Szandra (és kiemelkedő közösségi mun-
kájáért) 

3. b Bencze Tünde 
5. a Halupka Bence, Kőrösi Fanni, Árva András 
6. a: Szakál Fanni Kíra 
7. a: Kurusa Mercédesz 
7. g Győrfi Mónika, Horváth Szilvia, Kádár Johanna,  
       Vajda Rubina 
8. g Reisz Piroska, Pál Barbara, Vincze Vivien 
9. g Reisz Mariann 
10. g Háló Dóra 
11. g Barta Judit 

Kiváló tanulmányi munkájáért oklevelet kapott: 
1. a Ferenczi Hunor 
1. b Juhász Kitti, Kiss Levente 
 
Az iskolanővérek által szervezett  intenzív idegen nyel-
vi táborra 50%-os kedvezménnyel mehetnek egész éves 
szorgalmas munkájukért és pozitív hozzáállásukért, mind 
az idegen nyelvtanulás, mind a közösségi munkájuk tekin-
tetében.  
Takács Helga, Győrfi Mónika, Vajda Rubina, Kádár Jo-
hanna 7.g osztályos tanulók 
 
Kiemelkedő idegen nyelvi teljesítményéért  

Vincze Fanni 10.G 
 
Kiemelkedő kreatív média teljesítményéért  

9. g Majoros Dominika 
 

Rajz szakkör  
6. a Fletan Beatrix, Brutyó Sándor 
8. a Valach Imre 
 

Kiemelkedő művészeti teljesítményéért  
elismerésben részesültek: 

2.b: Hudák Anna, Kordás Patrícia  
       (megyei népdaléneklési versenyen elért eredmény) 
4.a: Csapó Boglárka (megyei fuvolaverseny 1. hely) 
6.a: Csikota Levente , Csikota Péter (zenei),  
       Gémes Tamás Csaba (irodalmi) 
9. g Reisz Mariann (kiemelkedő zenei teljesítményéért  
       és irodalmi színpadi tevékenységéért)  
       Skultéti Edina kiemelkedő irodalmi színpadi  
       teljesítményéért 
 

Akik nem hiányoztak egész évben  
1. a  Szél Sándor 
1. b Juhász Kitti 
2. a Györe Stefánia 
2. b Hudák Anna, Magyar Gábor, Reisz Gábor 
3. b Gules Gabriella 
4. a Korcsog Gyöngyi 
5. a: Balla Zsolt, Reisz József, Kovács Szabina, Szél Klau-
dia 
6. a: Börcsök Dániel, Szabó Martin, Varga Márta 
7. a Kurusa Mercédesz, Lelik László, Tóth Aranka 
8. a Kurusa János 
7. g: Túri Dzsenifer,  
8. g: Debreczeni Bernadett 
9. g Skultéti Edina 
10. g Farkas Roland, Szűcs Sándor 
 

VISSZAPILLANTÓ 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

Kitűnő tanulók 2010-2011. évvége  
1.a Óhidy Zétény, Piros Dorka, Varró Liliána,  
Wursach Paul, Fehér Nikolett, Szekeres Sarolta 
1.b Vadlövő Anna (általános tantestületi dicséret) Túri 
Edina, Mészáros Zsóka, Nagy Petra 
2.a Balogi Panna, Bohák Dominik, Czirják Gréta, Györe 
Stefánia, Jankó Dominik, Kőrösi Dóra, Mityók Flóra, 
Papp Erős, Pipicz Gábor (általános tantestületi dicséret), 
Szabó Laura, Szaveljev Ádám, Szekeres Hunor 
(Általános tantestületi dicséret), Varró Patrik (általános 
tantestületi dicséret) 
2.b Ádók Eliza, Ádók Robin, Gyüre Dorina, Rácz Dóra, 
Szabó Dániel, Szabó Martin Hudák Anna (általános tan-
testületi dicséret), Kordás Patrícia (általános tantestületi 
dicséret), Reisz Gábor (általános tantestületi dicséret) 
3.a Bende Flóra, Marsi Gergely, Márton Zsófia 
3.b Gules Gabriella (általános tantestületi dicséret) 
4.a Vadlövő Regina, Szelei Gergő, Csapó Boglárka, 
Miklai László Levente 
5.a Dobra Tamás, Csizmazia Réka (általános tantestületi 
dicséret), Dévai Virág (általános tantestületi dicséret), 
Reisz József (általános tantestületi dicséret), Weszely 
Regina (általános tantestületi dicséret) 
6.a Fletan Beatrix (általános tantestületi dicséret) Gémes 
Tamás Csaba, Majoros Viktória (általános tantestületi 
dicséret) 

Hittanos és a szeretetszolgálatban tanúsított  
kiemelkedő tevékenységéért  

Szalai András, Vincze Fanni, Árva Ferenc 
 

Jubileumi Iskolatörténeti verseny  
Hibátlan megoldást adtak be mindnyájan. 
Mikuska Gábor 2. b, Mikuska Alexandra 4. a, Brutyó 
Sándor 6. a, Szilágyi Gábor 6. a, Tóth Imola 6. a, Ács 
Patrik 7. a, Kálmán Kitti 7. a, Misinszky Márton 11. g, 
Vízhányó Dávid 11. g, Veszelovszky Nóra 11. g, Barta 
Judit 11. g, Tóth Beatrix 11. g, Takács Gergő 12. g 
 

Kiemelkedő közösségi munkáért 
2. a Balogi Panna, 7. a Balogh Dominik, 8. g Vincze Vivi-
en, 9. g Miklai Zsolt Balázs, Skultéti Edina, 10. g Szűcs 
Sándor 
 

Egész éves térképszertári munkáért 
9. g Moldován Péter, Csányi Gábor, Skultéti Edina 
 
A jubileumi év alkalmából megszervezett egész éven 

át tartó logikai háziverseny eredményei:  
5. a Veréb Dániel 
8. g Kakas Bence 
9. g Reisz Mariann 

„Megvolt a mindennapi esőnk…” 
Kerékpáros tábor – Sopronban: címszavakban 

200 éve született a Sopron melletti Doborjánban Liszt 
Ferenc zeneszerző, zongoraművész 

 
A: autós kíséret, Ausztria 
B: bombasztikus emelkedők, bolti bevásárlás, Bösendor-
fer (zongora) 
C: ciklámen-út 
D: defekt, Doborján 
E: eső mindennap, erdei túra, evangélikus lelkész úr 
F: Fertő tó, fényképek minden mennyiségben, Fertőd 
G: gólyacsaládok Ruszton, Győr-Sopron-Ebenfurti vasút 
H: Haydn-mauzóleum, hangverseny, hegedűjáték – And-
ris-módra, hálózsák, horkolás 
I: izgalom, iskola mint szállás, Illmitz 
J: János bácsi biciklit javít 
K: kebab, koncert, komp, kikötő, kastélyok-várak, Kő-
szeg, Kismarton (Haydn-mauzóleum), kilátó, kosárlabda, 
kátyú 
L: Liszt Ferenc szülőháza, lángos sok sajttal-sonkával, 
leégés, láncleesés 
M: Mastalír Márta néni, Magyarország, matrac, macska-
tetem 
N: Nagymama palacsintázója 
O: országhatár 

Ö: Österreich 
P: Páneurópai piknik, pillanatnyi fé-
nyek a fürdőszobában és a WC-ben, 
ping-pongozás, pizza 
R: reggeli (kóma), Ruszt: rusztikus, tüs-
kés fa 
S: Sopron 
T: tócsák mindenütt – tükröződő ég-
bolttal, tollasmeccs, tüskés fa 
U: út, újság 
Ü: üvegtetőn becsöpögő 
esővíz 
V: vonatozás, vihar, vásár, 
Várhely-kilátó, virágos 
mezők 
Z: zongorajáték – Horváth 
család 

 

Részt vevő diákok névsora: 
Horváth Ildikó, Kakas Ben-
ce, Majoros Dominika, Majoros Máté, Nádasdi István, 
Skultéti Edina, Szűcs András. 
Kísérők:  
Horváth János, Horváth Mária, Majoros Márton, Mészáros 
Ildikó. 
A tábor részletes beszámolóját következő számunkban 
közöljük.                                    Mészáros Ildikó tanárnő 

TUDOD-E? 
- A tavalyi „hűség” évében közel 100, kisebb-jelentősebb iskolai rendezvényünk volt. (jó hír: az idén sem fogunk 
unatkozni ☺) 
- 70 dolgozó, 320 diák és 640 szülő fogott össze, hogy jubileumi programjaink megvalósuljanak (most, a kapcsola-
tok esztendejében még inkább figyelünk majd egymásra) 
- az általános iskola össztanulmányi eredménye 4 tizedet javult az előző tanévhez képest. (reméljük, ez a tendencia 
csak növekedni fog) 



 

 

LELKI OLDAL 
A 10. G OSZTÁLY SZERETETSZOLGÁLATOS KIRÁNDULÁSA 
 
A tavalyi tanévben kicsit a hagyománytól eltérően 

zajlott az osztálykirándulásunk. Fidelis nővér és Zsolti 
bácsi támogatásával nyertünk egy pályázaton bizonyos 
pénzösszeget, amit belefektettünk a kirándulásba. Már 
napokkal előtte nagy izgalommal vártuk, hogy vajon 
milyen lesz, hogy fogjuk magunkat érezni.  

Június 1-jén felszálltunk a Szegedről Budapest felé 
tartó vonatra és ezzel számunkra elkezdődött a kirándu-
lás. Az odafele út mindenki számára felejthetetlen él-
mény, hisz rengeteget nevettünk, beszélgettünk és megint 
csak nevettünk. Ennek köszönhetően nem is figyeltük az 
időt, míg odaértünk. Miután célba értünk, a Nyugati pá-
lyaudvaron közel másfél órát kellett várni míg Fidelis 
nővér megvette a 3 napos ingyenes tömegközlekedési 
jegyeket. Nekünk természetesen ez sem tűnt fel, hisz ad-
dig elmehettünk nézelődni a standokhoz. Ez főképp a 
lányokat vonzotta a sok szép dolog miatt. Miután nagy 
nehezen feljutottunk a metróra, elmentünk budapesti test-
vériskolánkba, a Patronába. Ott lepakoltuk a csomago-
kat és útra készen elindultunk a János-hegyre ahol 
libegőztünk. Mivel sokan voltunk, akik még nem utaztak 
így, ez is nagy élmény volt számunkra, nem is beszélve 
arról, hogy milyen nagy élvezet volt a fák fölött lógatni 
a lábunkat. Ezután elmentünk egy olyan helyre, ahol sze-
gényebb sorsú családokat, otthontalanokat látnak el 
étellel, ruhával. Itt lehetőségünk adódott fejleszteni an-
goltudásunkat Mónika néni nagy örömére, ugyanis egy 
Indiából jött nővér beszélt nekünk az otthon működéséről, 
sőt mesélt arról is, amikor találkozott Teréz anyával sze-
mélyesen. Furcsa volt az indiai angol akcentusa, de 
Fidelis nővérnek köszönhetően értettük – ő volt a tolmá-
csunk. Innen visszamentünk a szállásunkra, ahol az atya 
már várt minket, hogy beszámoljon a törökországi élmé-
nyeiről. Sok érdekes és megrázó képet mutatott, amin 
bemutatta nekünk a török emberek mindennapjait. Úgy 
terveztük, hogy ezután elmegyünk és szétnézünk még a 
városban, de elkezdett esni az eső, ami szerencsére 
gyorsan el is állt, így elmentünk még a Halászbástyához, 
ahol egy kicsit elszakadhatunk a tanárok mellől és néze-

lődhettünk.  Mire visszaértünk a Patronába, már ránk is 
sötétedett, így ott szinte már csak tusolni volt időnk és a 
sok sétának, metrózásnak köszönhetően gyorsan el is 
aludtunk. Igaz kissé szűkösen, mert kicsi volt a tornate-
rem, de sok jó ember kis helyen is elfér.  

A második nap sajnos fél órával korábban keltünk, 
mert a 9-esek mentek Dobogókőre. Gyorsan összepakol-
tunk és elmentünk reggelizni, ahol bő választékkal vártak 
minket majd egész napos úticsomagot készítettünk ma-
gunknak és elindultunk a Természettudományi Múzeum-
ba, ahol megismerkedhettünk az őshüllőkkel, pillangók-
kal, kitömött jegesmedvékkel, óriási mamuttal a 
tropicáriumi részen pedig a lábunk alatt gyönyörködhet-
tünk az ősi maradványokkal, halakkal, tengeri csillagok-
kal és sok más érdekes élőlénnyel. Ezután elmentünk 
Ipolytölgyesre megismerkedni a szellemileg, illetve testi-
leg károsult emberekkel. Az út, míg eljutottunk ebbe az 
intézménybe, izgalmas volt, mert elkezdett szakadni az 
eső és Fidelis nővér pedig megkért egy férfit, hogy nem 
vinne-e el minket oda, ahová menni szeretnénk. Szeren-
csénkre szívesen elvitt ráadásul teljesen ingyen. Miután 
odaértünk, nem várt pillanatokkal szembesültünk, hisz 
számunkra ez a környezet még teljesen ismeretlen volt és 
sokak számára megrázó. Innen kevésbé pozitív élmé-
nyekkel távoztunk, de legalább most már tudjuk mit je-
lent az a szó, hogy „egészség”. Este szintén volt még 
energiánk egy kis kiruccanásra, ugyanis megmásztuk a 
Gellért-hegyet. Nagyon szép látványt nyújtottak a fővá-
ros esti fényei. Majd visszamentünk a szállásunkra, ahol 
mint első éjszaka,most sem kellett ringatni minket.  

Az utolsó napon, aminek a reggele elég vidámra sike-
redett (hála a fiúknak), mindent összepakolva végleg 
búcsút vettünk szálláshelyünktől. A program már fakulta-
tív volt. Aki szeretett volna, az elmehetett a Terror házá-
ba, aki nem, az pedig kicsit szabadnak érezhette magát 
Pest városában. Az út hazafele szintén jó volt, mint elő-
zőleg, most is élvezetes volt a vonatozás. 

Reméljük, jövőre is részesei lehetünk egy hasonló pá-
lyázatnak. 

  
 Balázs Vivien (11.G) 

NYÁRI GYERMEKMISSZIÓS NAPOK 
Nyár elején néhány napot együtt töltöttünk a gyermekmissziós gyerekekkel. Vendégünk 
volt Sebastian atya, Veroni, Blandina nővér és Mária néni. A kollégiumban laktunk s mivel 
jó idő volt, a szabad ég alatt aludtunk. Bográcsban főztünk és Sebastian atyáék indiai 
specialitást sütöttek nekünk: gyömbéres, hagymás rántottát. Csúnya volt, de finom. Az 
együtt töltött idő alatt sokat játszottunk, imádkoztunk, táncoltunk, beszélgettünk, missziós 
híreket olvastunk a Népek Missziója újságból. Ünnepi szentmisénket a kollégiumi kertben 
tartottuk. Gábor atya is többször meglátogatott bennünket, nagyon támogat minket.                           Fidelis nővér 

LELKINAPOK A SZIGNUM-BAN 
   Jubileumi évünk tavaszán a lelkinapot május 9-én, az Iskolanővérek rendalapítójának ünnepén tartottuk az egész 
iskolának. Ünnepélyes szentmisével kezdtünk a templomban, majd az alsó tagozatosok a Maros-parti napközis tá-
borban folytatták a programot. Állomásról állomásra vándorolva játékos feladatokon keresztül ismerkedtek Teré-
zia anya ma is élő örökségével. 
   Az 5-6. osztályosok a kollégium épületét vették birtokukba. „Csak arra vigyázok, amit értéknek tartok” címmel a 
CSÉN (Családi Életre Nevelés Alapítvány) munkatársai avatták be interaktív módon a diákokat az élet születésének 
misztériumába. (folyt.köv.oldal) 
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A 7-12. G osztályokban 3 napot szántunk lelki töltekezésre. Mindenütt volt filmvetí-
tés majd utána beszélgetés. Témaként a „Családok évében” a párkapcsolat, férfi-
asság, nőiség, közösség és emberi kapcsolatok szerepeltek. Előadások helyett be-
szélgetések, műhelymunkák zajlottak. A 7. a osztály osztályfőnökükkel, Vígh István-
néval a kiszombori körtemplomhoz hajtottak „biciklis zarándokútra”, ahol a hely 
plébánosa, Attila atya várta őket. A 8.a osztály a Szent Erzsébet házban kapott 
helyet a lelkinapok idejére. 

Köszönet a lelkinapok vezetők: Babik Katalin, Körtefái Klára, Varga Attila atya, 
Szűcs Tamás, Szombathelyi Nóra, Zolyomi-Katona Theodóra, Eszes Gergely, 
Jyothi és Veronika nővérek, Kövesdy Zsolt atya és az alsós állomásvezetők, szer-
vezők munkáját.                                                                              Eszti nővér 

PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGEK 
Az eltelt egy esztendőben felpezsdült a SZIGNUM szomszédságában lévő Szent István Király Plé-
bánia közösségi élete. Fidelis nővér, Gábor atya és Tóth Zsolt tanár úr és munkatársaik ebben az 
évben is töretlen lelkesedéssel és odaadással szervezi a különféle csoportokat, ahová várják az 
elkötelezett gyermekek és fiatalok jelentkezését.  
Ifjúsági Közösség: A 15-17 éves korosztály fő tevékenységi köre az önkéntes, karitatív munka, 
amit játékok, beszélgetés, bográcsozás is színesít. Bekapcsolódnak az idén is a Tesz-Vesz Ta-
vaszba, a Fuss velünk a Hospice-ért és a TÁRS programokba. 
Gyermek Énekkar: Énekelni és zenélni szerető gyermekek számára szervezett csoport. 
Szent István Ifjúsági Zenekar: Reiszné Surinás Piroska tanárnő vezetésével kéthetente szolgálnak 
a vasárnapi nagymiséken, a próbákat szerda délutánonként tartják. 
Vasárnapi hittanos csoportok: Varga Katalin és Szűcs Tamás tanár úr játékos foglalkozásai fiataloknak. 
Karizmatikus Imacsoport: keddenként Szentírásolvasásra, imádságra, dicsőítésre, tanúságtételre szervezett közös-
ség. 
Felnőtt Hittan Csoport: Veronika nővér és Gábor atya által vezetett közösség felnőttek számára, akik a hitismeretei-
ket szeretnék elmélyíteni. Az első foglalkozás október 4-én, kedden lesz az esti szentmise előtt. 
Gyermekmissziós csoport: A tavaly alakult csoport hetenkénti foglalkozásokra, hittantanulásra, aktív vallásgyakor-
latra várja szeptembertől a csatlakozni kívánó általános iskolás gyerekeket. A belépéshez szülői nyilatkozat szüksé-
ges. Érdeklődni Fidelis nővérnél lehet. 
Ministránsok Közössége: Az oltár körüli szolgálat iránt érdeklődőket várja Fidelis nővér és dr. Orbán Imre szombat 
délelőttönként. Az első találkozóra szeptember 11én 10:30-kor kerül sor.  
Péntek Esti Közösség: Fiatal felnőttek számára szervezett kötetlen beszélgetés, filmnézés a mindennapi életről. 
Mária Légió: A Szilágyi Jánosné Irénke által vezetett imacsoport várja a jelentkezni vágyókat. 
Élő Rózsafűzér Társulat: Több „koszorú” várja tagjait a rózsafüzér egy-egy tizedének naponkénti elimádkozására. 
Ovis Hittan: Szlama Benedekné Katika óvónéni várja a vasárnapi nagymisék idejére az óvodás korú gyermekeket 
játékos foglalkozásra. 

HÉTKÖZNAPI PSZICHOLÓGIA 
   Életünk legfontosabb viselkedési szabályait az óvodában 
sajátítottuk el. Az egyetemen a bölcsesség nem különösebb 
érték, az óvodában annál inkább. Íme, amit tanultunk: 
Ossz meg mindent másokkal! 
Ne csalj a játékban! 
Ne bánts másokat! 
Mindent oda tégy vissza, ahonnan elvetted! 
Rakj rendet magad után! 
Ne vedd el a másét! 
Kérj bocsánatot, ha valakit megbántottál! 
Evés előtt moss kezet! 
Húzd le a vécét! 
A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló. 
Élj mértékkel! Minden nap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, 
énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset! 
Délutánonként szundíts egyet! 
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad 
kezét, és ne szakadjatok el egymástól! 
Ismerd fel a csodát! 

Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek mind meg-
halnak egyszer. Mi is. 
Emlékez az első szóra, amit megtanultál: NÉZD! 
  Minden fontos dolog bennük foglaltatik. A szeretet és az 
alapvető higiénia. Az ökológia, a politika, az egyenlőség, 
és az értelmes élet. Bármelyiket is választjuk ki belőle és 
alkalmazzuk a felnőtt világra, a családra, a kormányra, 
munkánkra, egész életünkre- bölcsnek és igaznak fogjuk 
találni. Ezeket a gondolatokat nézzük körbe ebben a tanév-
ben.  
 Addig is egy kis végiggondolnivaló: 
Hiszem, hogy a képzelet erősebb a tudásnál, 
hogy a mítosz igazabb a történelemnél,  
hogy az álmok hatalmasabbak a tényeknél,  
hogy a remény mindig győzedelmeskedik a tapasztalat 
felett, 
hogy a nevetés az egyetlen gyógyír a bánatra. 
És hiszem, hogy a szeretet erősebb a halálnál.  

 
Körtefái Klára tanárnı 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba 

- válogatta az IDB – 
 
SZIGNUM – iskola- és sportnap 
   A tavalyi tanév utolsó napján, hagyományainkhoz híven, a IV. Szignum- és sportnapon vehettünk részt mindannyian, 
kicsik és nagyok valamint tanáraink. Mindenkire sokféle program várt. Az ünnepélyes megnyitón iskolánk tánccsoport-
ja szórakoztatott bennünket, átadásra került a Szent István díj és megkaptuk a rendezvény kitűzőjét is. 
Ezután a nagyobbak grillezhettek, métázhattak, kipróbálhatták milyen egy kerekes-székes sportolóval pingpongozni, 
megoldhattak logikai és iskolatörténeti vetélkedőket, amíg a kisebbek lovagoltak, fürödtek, kézműveskedtek, kerék-
páros ügyességi versenyen mutatták meg tehetségüket és érdekes hangszerbemutatót is láthattak. A lányok kedvükre 
zumbázhattak, jógázhattak, a fiúk dárdát hajítottak. A tanárnők röplabdáztak, a tanárurak pedig fociztak. 
   A napot a várva-várt sulibuli zárta, ahol a fáradhatatlanok rophatták a táncot. Reméljük mindenki jól érezte ma-
gát, ami után kezdődött a megérdemelt nyári szünet. 
 

Vicc-morzsa:  
A kakas beiratkozik a konzervatóriumba. 
- Minek neked énekelni tanulni, mikor amúgy is szép hangod van? - kérdezi tőle a kopasznyakú. 
- Tudod, a tyúkok ragaszkodnak a diplomához. 
 

A Legek könyvéből: 
A horgászhalnak kitűnő az álcázása. Hossza 1 méter is lehet, súlya pedig elérheti a 25 kg-ot. Botja az 
első hátúszóból kifejlődött hosszú tüske, melynek végén csali gyanánt húsos nyúlvány lóg. Ezt ide-oda 
lengeti, ha hal téved a közelébe, kitátja a száját, és a vízáram besodorja az áldozatot. 
 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Kung Fu Panda 2. 
   Po és mesterei, Tigris és Shifu az Őrjöngő Ötös többi tagjának társaságában ismét Kínába 
utazik. Meg kell állítaniuk Shent, a legyőzhetetlen harcost, mielőtt még elpusztítja Kung Fu-t. Az 
utazás lehetőséget ad a kis csapatnak arra is, hogy Po rejtélyes múltjának titkaira fényt derítse-
nek. 

ÖNKÉNT FELPÖRÖGTÜNK 
   A Városi Diák Bizottság által működtetett Ifjúsági Klub július utolsó hétvégéjén zenei fesz-
tivált szervezett a fiatalok számára. A Maros-parti diáküdülőben változatos programok 
várták a látogatókat, akik szép számmal voltak, annak ellenére, hogy az idő nem végig 
kedvezett. Mindez nem szegte kedvünket, minden helyzetet megoldódott. A két napot szí-
nes zenei kínálat jellemezte; fellépett a 30Y, az Idiot Side, a Shiva, a Bijou, a Chasing 
Rainbow, a Sózott Lóbőr…Mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Ezen kívül lehetett 
íjászkodni, a vállalkozó szelleműek tehetségkutató versenyen mérhették össze tudásukat. 
Több érdekesség is kapcsolódik ehhez a hagyományteremtő rendezvényhez; felvidéki és 
erdélyi vendégek, egy karikatúra rajzoló is érkeztek; fontos szerepe volt a környezetvéde-
lemnek, és vérünket is adhattuk e nemes ügyért. A részvételre különleges módon is lehető-
ség nyílt, amire a fesztivál elnevezése is utalt. Az önkéntesség évéhez kapcsolódva egyéni-
leg vállalt munkával is lehetett jegyeket kapni. Sok eredeti ötletet valósítottak meg a rendezők ezen a hétvégén, 
ahol én is nagyon jól éreztem magam. A visszajelzésekből ítélve ezzel mások is így voltak, ezért szerintem jövőre is 
számíthatunk majd a nyári felpörgésre.                                                                                    Szűcs Sándor 11.G 

VENDÉGLÁTÁS – MAGYAR MÓDRA 
    Az Európai Unió által támogatott Comenius program újabb állomásához érkezett: szeptember 22-29-ig lengyel 
és bolgár testvériskolánk diákjai és tanárai érkeznek iskolánkba, hogy továbbra is együtt építsük a toleranciát Eu-
rópában. (Pályázatunk címe és témája: Tolerance In My Europe, TIME – Tolerancia Az Én Európámban.)  
    Az együtt töltött idő alatt sok feladat vár a résztvevőkre: beszámolókat tartunk az elvégzett munkáról, a bolgár 
találkozóhoz hasonlóan tolerancia-falat festünk, és fát ültetünk, tolerancia szószedetet állítunk össze 4 nyelven 
(bolgár, lengyel, magyar, angol – a project nyelve), előkészületeket teszünk a lengyelországi találkozón bemuta-
tásra kerülő színdarabhoz, és látogatást teszünk a városi televízió stúdiójában. 
   Természetesen a szórakozásról sem feledkezhetünk el. Makó kívül megismertetjük a vendégekkel Szegedet és 
Budapestet, kalandozunk a Maros-parton, sportversenyeken mérjük össze erőinket és a búcsúparti sem maradhat el.  
   Diákjaink, iskolánk, de az egész helyi közösség számára is életre szóló élménynek ígérkezik a találkozó: megis-
merkedhetünk más országok szokásaival, kultúrájával, gyakorolhatjuk a tanult idegen nyelveket, fejlődik más em-
berek elfogadásának képessége, és mély barátságok szövődhetnek.   
Szeretnénk megmutatni vendégeinknek, milyen is a magyar virtus!                            Csapóné Mátó Mónika tanárnő 
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ESEMÉNYNAPTÁR 

2011. szeptember 

1. csüt. Első tanítási nap 

Igazgatói óra, étkezési rend kialakítása 
5. h Szakkörök beindítása 

8. cs Tantestületi értekezlet 

9. p Szülői értekezlet 

11. v Szobori búcsú, lelkinap a 8. évfolyam számára 

19. h- Nyelvi ovik beindítása 

Tanítási szünet 8-12.G-ig, és a 8.a-nak 
24. szo Családi nap, Comenius pályázat programja, 

Egészségnevelési nap 
OKT. 

1. szo 

Szent Gellért-nap Szegeden. 

Lelkinap a 9-12. évf. számára 

6. cs Október 6-i megemlékezés 

Munkaértértekezlet 

LOGIKAI FELADVÁNY 
  Eltelt a nyár, kipihentük magunkat, izgalommal 
várjuk az előttünk álló tanévet… persze a tavaly 
megszokott feladványokkal együtt. Érdemes kicsit 
törni a fejecskéket, mert tanév végén a legügye-
sebbek nyereményt kapnak, egy matek ötössel 
együtt! 
   Első feladványunk lovagokról, lókötőkről és 
normálisakról szól, akik egy szigeten élnek. A 
lovagok mindig igazat mondanak, a lókötők min-
dig hazudnak, a normálisak hol hazudnak, hol 
igazat mondanak. Egyszer valaki ellátogatott 
erre a szigetre, ahol két lakossal találkozott, A-
val és B- vel. Azt már tudta, hogy egyikük lovag, 
a másikuk normális, de azt nem tudta, melyik me-
lyik. Megkérdezte A-tól, hogy B normális- e, és A 
igennel vagy nemmel felelt. Ezután már tudta, 
hogy melyikük melyik. Melyikük normális?  
  A megfejtéseket, lehetőleg indoklással, a portán 
lehet leadni, vagy elküldeni a 
kortefai@gmail.com e-mail címre. Jó szórakozást!  

Körtefái Klára tanárnő 

Kedves Diákok! 
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, az IRODALMAT KEDVELŐK BARÁTI KÖRE elnevezésű társaságban. 
Úgy gondolom, hogy a tanulás és napi teendőitek mellett marad időtök a pihenésre is. A feltöltődés egyik ragyogó 
formája az olvasgatás. Arra szeretnélek buzdítani benneteket, hogy minél többet olvassatok! Elsősorban igazi jó 
irodalmat, amit már nem csak könyv formájában, hanem- az általatok is nagyon kedvelt- világhálón is megtaláltok! 
Minél többet olvastok, annál bővebb lesz a szókincsetek, annál pontosabban, árnyaltabban tudjátok magatokat 
kifejezni. 
Éppen ezért egy játékos versenyt hirdetek meg számotokra- SZÓSZAPORÍTÓ címmel-, aminek nem eltitkolt célja 
éppen szókincsetek bővítése lenne. Erről később többet is találtok majd az irodalmi faliújságon. 
Arra is törekszem, hogy baráti körünk faliújságán mindig találjatok valami érdekességet az irodalommal és időn-
ként édes anyanyelvünkkel kapcsolatban: felhívom a figyelmeteket könyvekre, megemlékezünk írókról, költőkről, 
kiteszünk szép verseket, prózarészleteket, irodalmi alkotások által ihletett rajzokat, nyelvi fejtörőket, humoros szójá-
tékokat stb… 
Várom további ötleteiteket!                                                                                                     Barócziné Éva néni 

JOHN WAYNE SCHLATTER: VARÁZSKAVICSOK 
 

   Egy este egy csapat nomád lovas épp lefekvéshez készülődött, amikor hirtelen vakító fényesség vette őket körül. 
Tudták, hogy valami mennyei lény jelent meg nekik. Felcsigázva várták az égi üzenetet, amely biztosan különeges 
értelemmel bír majd. 
Végül így szólt a hang: 
- Gyűjtsetek össze annyi kavicsot, amennyit csak bírtok! Tegyétek a nyeregtáskába, azután menjetek tovább utato-
kon, és holnap este öröltük és bánkódtok majd egyszerre. 
Miután eltűnt a jelenés, a pásztorok csalódottan néztek egymásra. Arra számítottak, hogy a lét örök titkai tárulnak 
föl előttük, melyek révén gazdagságot, egészséget és célt adhatnak a világnak. Ehelyett valami értelmetlen, lélek-
telennek tűnő munkát bíztak rájuk. A káprázatos ragyogás emléke mindazonáltal arra sarkallta őket, hogy lehajol-
janak néhány kavicsért, és bedugják a nyeregtáskájukba, miközben dühösen morgolódtak. 
   Egy napi vándorlás után tábort ütöttek, s ahogy benyúltak a nyeregtáskájukba, felfedezték, hogy valamennyi 
felszedett kavics gyémánttá változott. Örültek a drágaköveknek, és bánkódtak, ogy nem gyűjtöttek több kavicsot. 

TUDOD-E? 
- Az audiovizuális emlékgyűjtés során 50 történelmi interjút készítettek el a bevont diákjaink. 
- Eszközállományunk 5 projektorral és 219 tanulói és tanári laptoppal bővült, melyek gyakori szereplői lesznek 
ezután tanóráinknak.  

S hogy mi lesz az idén? Jórészt ez rajtunk is múlik. 
Egy biztos: 2011/12 a kapcsolatok éve a SZIGNUM-ban. Kapcsolj rá te is! 


