
 

 

        

 

VII. évfolyam 9-10. szám 2011. október 

2011/2012: A KAPCSOLAT ÉVE 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

„Őszi napok mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 

Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny e szentelt helyre, 

Hol megváltott- hősi áron - 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom.” 

 
(Ady Endre: Október 6.) 

 
 

 
2011. október 6. (csütörtök) 8 óra 

Szervező: 7. a - 7.G osztály 

„Új, nagy fejezetet nyitottunk  
Ország-világ történetében:  

Szabadságunkat marokra fogtuk! 
Új eszme ragyog fenn az égen,  

Dátum született a világon,  
Mely tűzbe hoz ma minden szívet:  

Szabad október 23!” 
 

(Szabó Lásztó Dezső) 
 

 
 

2011. október 21. (péntek) 8 óra 
Szervező: 8.a-8.G osztály 

A SZIGNUM ünnepi megemlékezései: 

A SZIGNUM AZ ELSŐ AZ ORSZÁGBAN 
Hazánk egyetlen katolikus, angol-magyar kéttannyelvű általános iskolájába 
csengettek be 2011. szeptember 1-jén. A SZIGNUM első tanítási napján 40 kis-
diák kezdte el alapfokú tanulmányait az új, kuriózumnak számító rendszerben. 
Délelőtt 9 órakor az intézményt fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek tarto-
mányfőnöke, Ulrik M. Monika nővér és a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, 
Magyar Anna leplezte le a SZIGNUM kéttannyelvű iskolatábláját. A délelőttöt 
magyar-angol foglalkozások, tanulói laptop bemutató és a kis elsősök lufi erege-
tése is színesítette, és ezen alkalmon került sor a felújított angol nyelvi terem fel-
avatására.  

Kányádi Sándor:  
Jön az ősz 

Jön már az ismerős, 
széllábú, deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 

meg-meg-áll, lombot ráz. 

 
Lombot ráz,diót ver, 
krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 
s harapja, kurtítja, 
a hosszú napokat.  



 

 

FÓKUSZ - TANÉVKEZDÉS 

Tanévnyitó ünnepély a Szent István-bazilikában 
   Az idei tanév első napján iskolánk ötfős csoportja ellátogathatott a budapesti 
Szent István-bazilikába, ahol az ünnepélyes tanévnyitón vettek részt. Három 
diák: Dévai Virág, Dobra Tamás és Reisz József (6.a osztályos tanulók), vala-
mint Kispál Csaba tanár úr és Mészáros Ildikó tanárnő képviselték a SZIGNUM-
ot. Az erdélyi Szovátáról, a bánáti Nagybecskerekről, Debrecenből és Szeged-
ről is érkeztek résztvevők a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Veni 
Sancte ünnepségére. A közös szál: Boldogasszony Iskolanővérek szolgálnak 
ezeken a területeken. Mészáros Ildikó tanárnőt egy rövid beszámolóra kértük. 
   Élményeimet három csoportba sorolhatom. Az első: a vizuális élmény. A 
Bazilika látványa mindig elkápráztat. A külsőre is hatalmas, erőteljes épület 
kívülről az erőt és a stabilitást jelképezi számomra. Egy olyan szilárdságot 
jelent, ami a sziklára épített ház képét rejti magában: életünket, céljainkat bátran bízhatjuk Istenre, ő oltalmaz minket 
s mindenre gondja van. A belső térről a harmónia és a béke jut eszembe. A lenyűgöző aranyozott díszítés, az oltár-
képek, a kupola mozaikja és Szent István szobra általában a nyugalmat, a lelki megnyugvást, a kiegyensúlyozottsá-
got jelenti számomra. A gyönyörű templombelső látványa számomra egyedülálló az egész világon.  
   A következő az akusztikus élmény. A Bazilika akusztikáját maradandó élménynek érzem. A szovátai gyerekek cso-
dálatos hangja többször felcsendült a szentmise alatt, ők valóban gyönyörűen énekelnek… Azok a percek azonban, 
amikor közösen énekeltük a népénekeket, a magyar és a csángó himnuszt, különösen felemelőek voltak. Az orgonakí-
séret erőteljes akkordjai és a bazilika jelenlévőinek hangereje igazi harmóniát adott.  
   És végül a közösségi élmény. Ez a nap a nemzeti összetartozást jelentette, hiszen nemcsak határainkon belüli iskolák 
tanárai-diákjai voltak jelen, de Erdélyből és Bánátból is megérkeztek testvériskoláink képviselői. Így együtt imádkoz-
va tekintettünk az előttünk álló tanév feladataira, hiszen a Veni Sancte szentmise célja áldáskérés volt a tanévre: 
munkánkra és diákjaink szellemi-lelki fejlődésére. Igazán jó érzéssel tölt el, hogy egy olyan közösségnek lehetek a 
tagja, amely nemes célokért fárad, van Istenbe vetett hite, és megfelelő tudása céljai megvalósításához.  
   Igazán nagyon köszönöm az élményt.        Mészáros Ildikó tanárnő 

VITT A SZIGNUM-BAN 
 

A SZIGNUM 21. tanévével kapcsolatban nyugodtan kije-
lenthetjük, bővelkedik az újszerű kezdeményezésekben. Az 
országban egyedüliként vált katolikus, magyar-angol 
kéttannyelvű intézményben, és másodikként vezette be a 
Viselkedés Támogató Tanítás (VITT) rendszerét a napi mun-
kába.  
- Mi az a VITT? 
- egy rendkívül eredményes nevelési-fegyelmezési mód-
szer, amely a pozitív visszacsatolásokon alapszik. Lénye-
ge, hogy arra törekszik a pedagógus, hogy azt emelje ki 
a diák viselkedésében és munkájában, ami jó. 
- Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban? 
- Az iskola megfogalmazza az elvárt viselkedés szabá-
lyait, mely erények, és iskolai helyszínek szerint csoporto-
sítja azokat a viselkedési szabályokat, melyeket az iskola 
fontosnak tart. A nevelés során ezeket a pozitív megálla-
pításokat tartják szem előtt, amelyben a mondatok nem 
„Ne…!”-vel kezdődnek. Ezeket a pedagógusok ismertetik 
a diákokkal, kiplakátolják, gyakorolják. Ezután a nevelők 
kifejezetten azt figyelik, mikor tartják be a tanulók a 
megfogalmazott szabályokat. Ilyenkor elismerésüket feje-
zik ki, és a helyes viselkedést névre szóló dicsérőcédulák 
osztásával jutalmazzák, melyeket a diákok egy közös 
ládában gyűjtenek. Minden héten sorsolnak egyet a lá-
dából, a kihúzottnak hetente apró ajándék jár. A dicsérő-
kártyákat nem csak a tanárok oszthatják, lehet kapni min-
den alkalmazottól, aki az iskolában találkozik a diákok-
kal, mert mindenki egységesen ugyanazt az elvárás rend-
szert közvetíti. Természetesen a VITT nem jelenti azt, hogy 
nem lehet rászólni egy diákra valami helytelen cseleke-
detért, sőt büntetést is lehet kapni. Tehát az iskola fegyel-

mi szabályai továbbra is érvényesek, csak a viselkedés-
hez való hozzáállás módja változott meg. Nem a bünteté-
sen van a hangsúly, hanem az elvárt magatartás megta-
nításán.  
- Milyen tapasztalatokról számolnak be a már alkalmazó 
iskolák? 
• A pedagógusok pozitív hozzáállása pozitív légkört 

teremt, amelyben mindenki jobban érzi magát, így 
nem csak jónak lenni könnyebb, hanem tanulni is. 

• A megfelelően választott jutalmak motiválják a diáko-
kat a szabályok betartására.  

• A gyerekek közt elkezd vonzó, követendő lenni a he-
lyes viselkedés.  

• A tanulók megtanulják, hogy a szabályok következe-
tesen érvényesek.  

Szeptembertől a SZIGNUM mindhárom tagozatán beve-
zette a VITT nevelési-fegyelmezési módszerét, ez Magyar-

országon példa nélkül álló kezdeményezés jelenleg. 
Az első cédulagyűjtő hét nyertesei: 
Alsó tagozat: Szabó Brigitta 2.b, Böngyik Gabriella 2.b, 
Daróczi Kamilla 4.a osztályos tanulók. Nyereményük: 
1müzli szelet, 1 gyermek folyóirat és tornaórán megvá-
laszthatják, játékot választhatnak a csoportjuknak.  
Felső tagozat: Nagy Zsolt 6.a, Bader Orsolya 7.a, Nyer-
ges Valéria 7.a osztályos tanulók. Ajándékuk: 1 müzli 
szelet, 1 toll, és 1 VIP jegy, amellyel biciklijüket a tanári 
kerékpártárolóba tehetik egy héten keresztül.  
Gimnázium: mindhárom húzás alkalmával Háló Dóra 11.G 
osztályos tanuló bizonyult nyertesnek. Ezért háromszor 
fogyaszthat forró csokit egy társával a tanári kávé auto-
matából és háromszor kérhet JOKER kártyájával felmen-
tést be nem jelentett felelés vagy dolgozat alól.   



 

 

EGY HÓNAP-EGY AFORIZMA 
“Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. 
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”                             (Weöres Sándor) 

SZAK(KÖR)KÉP 
Az alábbi foglalkozásokra várjuk diákjainkat szeretettel: 
Úszás 
Kanderné Németh Györgyi tanárnő csütörtökönként, 16 
órától 17:30-ig várja a városi fürdőben elsősorban azo-
kat a diákokat, akiknek van előképzettségük, és akiknek 
nincs órarendbe épített úszás órájuk, tehát a hatodik év-
folyamnál idősebbeket. A szakkör látogatásának feltéte-
le a képességfelmérés és a fegyelmezett magatartás. 
Röplabda, foci, kosárlabda  
A tanév újdonsága, hogy a labdás játékokat kedvelők 
lehetőségei kibővültek. Kispál Csaba tanár úr a tornate-
rembe invitálja azokat, akik délutánonként szívesen 
röpiznének, fociznának vagy kosaraznának egy jót. Mind-
három csapatjáték esetében Csaba bácsinál lehet jelent-
kezni.  
Kicsik kórusa 
Hagyományosan, az iskola kápolnában várja Hedvig nő-
vér a jó hangú és fegyelmezett, 1-4 osztályos diákokat, 
akik szívesen énekelnek együtt már ismert egyházi dalla-
mokat és készek tanulni újakat is. Az egyre bővülő reper-
toár mellett, kulturálódási lehetőséget, és összetartó kö-
zösséget kínál a foglalkozás, hétfőnként és csütörtökön-
ként, 14:00-14:30-ig.  A kórus előadások alkalmával 
együttműködik a nagyobbak énekcsoportjával. Az előze-
tes tervek szerint a dalos társaság az Erzsébet bálra ké-
szül egy népdal-csokor feldolgozással, majd a karácsonyi 
műsorhoz, a húsvét előtti ünnepséghez és a tanévzáróhoz 
tanul alkalomhoz illő énekeket.  
Nagyok kórusa 
Szűcsné T.Kis Gabriella tanárnő keddenként, 14:00-
14:30-ig, a kápolnában tartja próbáit felsős diákoknak. 
A kari foglalkozásokra azokat várja Gabi néni, akik va-
lóban kedvet éreznek, megfelelő adottságokkal rendel-
keznek, és szívesen fellépnek iskolai és egyházi ünnepe-
ken. Féléves terveikben szerepel a misékre, népdalének-
lési versenyre, idegennyelvi délutánra és karácsony-váró 
szentmisére készülés. Az eddigi tagok mellett, újak jelent-
kezését is várja.  
Irodalmi színpad 
Keddenként, 14:00-15:30-ig tart foglalkozásokat Mészá-
ros Ildikó tanárnő a 10. G termében. Azokat a diákokat 
várja, akiknek van előképzettségük, vagy korábbi tagság 
és/vagy szavalóversenyen való részvétel által; illetve 
személyes felkérés, egyéni megkeresés alapján lehet 
csatlakozni. A próbák során elsajátított darabok kulturális 
programokon, ballagásokon bemutatásra kerülnek. Az 
első alkalom október 4-én, kedden lesz.  
Társastánc 
Szabó Anikó tánctanárnő vezetésével az idén is folytató-
dik a nagy sikerű tanfolyam. Jelentkezni az 5-12. évfo-
lyamos korosztálynak lehet. A foglalkozások csütörtökön-
ként a tornateremben, 16:30-18:00-ig lesznek.  Anikó 
néni szeretettel várja a korábbi táncosokat és azokat, 
akik kedvet éreznek a társastánchoz. A betanult koreog-
ráfiák ünnepségeken és iskolai rendezvényeken is bemu-
tatásra kerülnek majd. 

Fotó-videó 
Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Művészeti Műhely 
vezetője az idei tanévben is várja a tanári számítástech-
nika terembe azokat a tanulókat, akik kedvet éreznek a 
műfajhoz. A foglalkozások pontos időpontjai az egyezte-
tés után kerülnek kihirdetésre.  
Rajz 
Brzózka Marek tanár úr korosztályok szerint várja a mű-
vészet iránt érdeklődő, rajzolni tudó és szerető gyereke-
ket a 2.a termébe. Az alsósok számára a foglalkozás 
keddenként lesz, két csoportban. Az első időpont 14:00-
14:45, a második 15:00-15:45. A részvétel osztályoktól 
függetlenül, más elfoglaltságokhoz igazítva történik, a 
szakkör célja itt a tehetséggondozás és fejlesztés. .A fel-
sősök számára csütörtökönként 14:00-15:30-ig tartanak a 
foglalkozások, amelynek karaktere különbözik a tavalyi-
tól, elsősorban pályázatokra és kiállításokra készülnek 
munkák itt. Azokat várja ide Marek tanár úr, aki komo-
lyabban szeretné magát versenyeken megmérettetni. Ok-
tóber első hetében, a megadott időpontokban lesz tájé-
koztatás, csoportbeosztás és beiratkozás. 
Kerékpáros Baráti Kör 
A sok szép megvalósult úti céllal és kilométerrel büszkél-
kedő társaság szeretettel várja az érdeklődő bicajosokat 
évközi kisebb túráikra, kirándulásaikra, melyeket plaká-
ton hirdet meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör 
képviselteti magát, és ügyességi feladatokkal várja a 
diákokat. 
Informatika délután 
Szabó Anita tanárnő hétfőn 16:15-17:00-ig, csütörtökön 
14:00-17:00-ig, és pénteken 14:00-16:00-ig várja az 
informatika iránt érdeklődőket. A foglalkozások célja a 
tanulás, gyakorlás elősegítése, információszerzés, segít-
ségnyújtás, és a tanulmányi kötelezettségek teljesítése 
után a hasznos, fejlesztő játékokkal egy kis kikapcsolódás 
nyújtása.  
Fizika szakkör 
Dominika nővér érettségire készítő foglalkozását tart hét-
főnként a 7. órában a 10., 11. és 12. évfolyam számára, 
és péntekenként 16-17.30 óráig a 11. és 12. G osztályo-
soknak. Az alkalmakat azok látogathatják, akik valóban 
tanulni és gyakorolni akarnak.  
Francia 
Alapfokú francia nyelvvizsgára felkészítő órákat tart Ve-
réb Sándorné Anikó néni csütörtökönként a 7. órában az 
érdeklődők számára. A tanárnő idén is folytatja a Baran-
golás Frankofóniában elnevezésű francia háziversenyt, 
amely hagyományosa, havonta megújuló feladatokat kí-
nál.  A verseny számára különleges év az idei, mert idén 
ünnepli jubileumi, 5. évét.  
Matematika 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően, Körtefái Klá-
ra tanárnő hétfőnként, a 6. órában készíti fel az érdeklő-
dő diákokat aktuális versenyekre.  

SZAK(KÖR)KÉP 



 

 

3 IN 1 SZIGNUM-SZOMBAT 
 
   Három fontos programot valósított meg iskolánk szeptember 24-én. Ötödik 
alkalommal került megrendezésre az Egészségnevelési délelőtt, amely különleges 
módon, az idén szerves egységet képezett a tavaly debütált, nagy sikerű Családi 
nappal. A biológia munkaközösség és a Szülői Szervezet összefogása mellett, az 
Európai Uniós Comenius projekt eseményei is fontos részét képezték a változatos 
program kavalkádnak. A változatos és jó hangulatú rendezvény közel 500 em-
bert mozgatott meg. Dolgozóink, diákjaink és családjaik térkép és menetlevél se-
gítségével barangolták be az iskolát és környékét, vidám napsütés és pörgős zene 
kíséretében. 
1. Aszfaltrajz – fentről egy absztrakt óriás kép, aminek csak a beton széle szabott határt. 
2. Lufborotválás – az uniszex játék, vagyis habos gyakorlatozás színes levegős fejeken 
3. Diótörés – avagy műanyag csövön gyümölcsvárás és kalapáccsal tönkrevágás. A kevés diós beigli esete a lelkes 
próbálkozókkal. 
4. Labda két homlok között – ki hogyan tud párban araszolva farkasszemet nézni? 
5. Kifestő – ábrák minden színben és technikával, ahol a felnőttek is gyerekek lehetnek 
6. Kötélhúzás – sarkak a földben, fűfolt a nadrágban, kötélnyom a tenyérben, kockás kendő a győztes felől 
7. Toll lógatás – derékra kötve, vagy kézben tartva, ellenszélben a két centis lyukba, avagy extrém mozgás némi 
humorral fűszerezve 
8. Memória – a könyv, a zsebkendő, az úszószemüveg, a tok, a tusfürdő, a ragasztó, a kesztyű, a sünilabda és a 
zseblámpa 5 másodperce. Valami kimaradt…J 
9. Családi papucs – aki nem lép egyszerre…akár öten is egy cipőben…avagy jobb, bal, jobb, bal… 
10. Csengettyűs akadálypálya: madzagpálya bekötött szemmel, amikor csak füledben és a társaid jó indulatában 
bízhatsz 
11. Egészségügyi sátor: újraélesztés babán, vércukorszint és vérnyomás élesben, kvíz válaszok a fejben 
12. Teddy állomás: ahol minden Maci meggyógyult a szakszerű orvosi ellátásnak köszönhetően. A SZIGNUM diák-
jai kötöznek, lázat mérnek, injekciót adnak és műtenek is. BOCS, ez van! J 
13. Nemzeti sarok: a szám hozott szerencsét, a jó válaszok nemzeti eledelt. Nemzetközi konyhánk volt. 
14. Tolerancianyilatkozat: nem a fogunkat, a színes tenyerünket hagytuk a lepedőn egy közös, jó ügyért. 
15. Ping-pong: széken ülve, ahogyan még sosem próbáltad. Tolerancia bemutató felsőfokon. 
16. Kosárfonás: avagy mire képesek a fürge kezek és némi papírlap? 
17. Környezetvédelmi TOTÓ: „zöld sarok”, ahol minden információ újrahasznosult 
18. Merített papír készítés: a kreativitás és némi újságanyag nagy találkozása 
19. Íjászat, lovaglás: amikor olyan helyeken lett izomláz, ahol egyébként sohasem 
20. Magbemutató: a kölessült, a falafel, a hajdinaleves, a zabpelyhes süt és a zöldséges árpa veleje-tudod-e? 
21. Kocsikázás: merthogy négy keréken és két lóerővel mégiscsak más az élmény. 
+1: Szervezők: akik nélkül mindez csak álom maradt volna. Profi volt, köszönjük! Hajrá SZIGNUM!                  Sz.A. 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

ISMÉT SZOBORI BÚCSÚ 
A tanév második hétvégéjének vasárnapján reggel buszra szálltak a 8.a és 8.G osz-
tályosok és Ópusztaszerre utaztak, mert a SZIGNUM-ban hagyomány, hogy a nyolca-
dik évfolyam részt vesz a Szobori búcsún. Ezt az alkalmat már negyedik éve rendezik 
meg, azért, hogy Szer üzenetét, ami Isten- és hazaszeretet, összetartozás és hűség, 
minél több emberrel ismertessék meg. Velünk tartottak az osztályfőnökeink, Ági és 
Etelka néni, valamint igazgatónk, Peti bácsi is. Az utazás vidáman telt, beszélgettünk, 
és zenét hallgattunk. Megérkezésünk után, az ünnepség tiszteletére kinyitott 
székelykapun léptünk át, és szentmisét hallgattunk a monostor romjai között. A misét a 
püspök atya tartotta, és ekkor adták át a „Szer Üzenete Díj”-at is. A közös ebédet 
követően, megtekintettük a Feszty-körképet, amely mindegyikünknek óriási élmény 
volt. Mi különösen megfigyeltük, mert a körbejárás után kaptunk egy-egy feladatla-
pot, amit a látottak alapján kellett kitöltenünk. Ezután, szabad program keretében 
önállóan felkereshettük az érdekes helyeket. Nekünk különösen az állatok tetszettek, 
voltak racka juhok és komondor kutyák is. Ezen kívül rendeztek táncbemutatót és egy 
zenekar adott koncertet. Tartalmas napot töltöttünk együtt, jól éreztük magunkat.  

A 8.a osztály tanulói 

Ima a SZIGNUM-ért  

Gyere és imádkozz együtt iskolánkért! Minden hétfőn a negyedik szünetben  

(11:40 – 11:50) a kápolnában tölts tíz percet az Úrral! 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

TÚRÁZÁS SOPRONBAN ÉS KÖRNYÉKÉN 
1. nap (július 18., hétfő) 
Reggel, miután mindenki megérkezett a sulink elé, és bepakoltuk a csoma-
gokat a kísérő személyautóba, Szeged-Tápé felé vettük bicajjal az irányt. 
Rengeteg vonatozás után biciklivel folytattuk az utat Ausztria felé és komp-
pal terveztük az átutazást a Fertő tavon, csak hamar elment az utolsó 
komp… így csak éjfél körül értünk a „Vasvilla” szakközépiskolába. Ezen a 
napon 119 kilométert tettünk meg kerékpáron. 
2. nap (július 19., kedd) 
A reggeli bevásárlás után Doborjánt tűztük ki célul, azon belül is a Liszt 
Múzeumot, ahol rengeteg érdekességet olvashattunk róla és rokonairól is. 
Még Liszt-darabokba is belehallgathattunk. Az ebéd gyanánt egyénileg 
elkészített szendvicseket a szülőház előtti téren fogyasztottuk el. Ezek után Kőszeg felé tekertünk, ahol megtudtuk Já-
nos bácsitól, hogy miért harangoznak 11 órakor is. Mindenki kapott egy jégkrémet, amit jóízűen elfogyaszthatott. 
Utána visszatértünk Sopronba, és betértünk a "Nagymama Palacsintázója" névre hallgató étterembe. Itt lehetett édes 
és sós palacsintákat is rendelni. A vacsora végeztével ellátogattunk Sopron nevezetességéhez is, a Tűztoronyhoz. A 
szálláson még ping-pongoztunk, amibe Ildikó néni is beszállt. Majd elmentünk tusolni és nyugovóra tértünk. 
3. nap (július 20., szerda) 
A reggeli előkészületek után a környék hegyeit másztuk meg. Még a kilá-
tóba is felmentünk. Mivel ezen a napon nem kerékpároztunk, nem esett az 
eső sem, csak este. Késő délután pedig újra Sopronban egy hangversenyen 
vettünk részt, amit János bácsi szervezett Liszt Ferenc emlékére. A hangver-
seny előadóművészei a tábor zenész résztvevői voltak: Marika néni, János 
bácsi, Ildikó, Szücsi. Hogy mi se maradjunk ki belőle, közösen olvastunk fel 
egy verset. Rövid beszélgetés után szállásunkra indultunk, ahol a vacsora 
után már csak a pihenés maradt. 
4. nap (július 21., csütörtök)  
A szokásos reggeli bevásárlás után ellátogattunk a Páneurópai piknik szín-
helyére, majd Kismartonba bicikliztünk. Megnéztük a város nevezetességeit. 
Visszafelé Ruszton pihentünk meg, továbbhaladva a Fertő tó mellett jól megáztunk. Fertőrákos után hangulatos erdei 
kerékpárúton tekertünk Sopronig. Vacsorázni egy pizzázóba mentünk. 
5. nap (július 22., péntek)    
Elérkezett a hazautazás ideje. A vonatra Petőházán szálltunk fel. Budapesten a Keleti pályaudvaron szálltunk le, 
ahonnan – mivel egy órával későbbi vonatra volt a helyünk kérve – Zugló érintésével átbicikliztünk a Nyugatiig, ter-
mészetesen esőben. Rövid várakozás után indultunk tovább Szegedre, ahonnan tápéi kompozással jó kis eső kíséreté-
ben hazajutottunk.                                                                                               Kakas Bence 9.G – Majoros Máté  

KISCSERKÉSZ TANYÁZÁS 
2011. AUGUSZTUS 6-10. ÁSOTTHALOM 

     A kiscserkész tanyázás bizony egy embert próbáló feladat. Kicsinek, nagy-
nak egyaránt. A tíz év körüli gyerekeknek sokszor érthetetlen, hogy miért kell 
„vigyázz”-ban állniuk az alakuló téren, vagy miért nem lehet mindig hangoskod-
ni, az meg aztán egyenesen „felháborító”, hogy minden rejtett-elemózsiát, 
édességet elkér tőlük a vezető, amit Anyu márpedig csak Neki csomagolt be!  
   Mindezen „problémák” ellenére is, miért érdemes részt venni egy tanyázáson? 
A válasz egyszerű: minden probléma eltörpül a rengeteg élmény mellett, melyet 
mindenki megtapasztalhatott az idei ásotthalmi kerületi kiscserkész tanyázáson 
is, a Bari-táborban. A szomszédos Őrsvezető Vezetőképző Tábor őrsvezető-
jelöltjei kitettek magukért és rengeteget játszatták, tanították a fiatalokat. A kiscserkész-vezetők is megragadták a 
lehetőségeket.  Fociztunk, kézilabdáztunk, olimpiát rendeztünk, amelyből a krumplifoci sem maradt ki, csomóztunk, 
batikoltunk, énekeket tanultunk. 

   Esténként vidám tábortüzet tartottunk, majd mesét hallgattunk.   Mondani se kell, 
milyen fájó szívvel búcsúztak pásztorok, báránykák egyaránt… Reméljük jövőre is 
legalább ennyien összejövünk, hogy megtapasztaljuk, hogy gyereknek lenni jó!  
   Hisz „ilyeneké az Isten országa”… ☺          Gottfried Katalin Hedvig nővér 

 
Résztvevők: Györe Stefánia, Engedi Richárd, Török Dominik, Török Dávid, Gecse 

Henrietta, Gecse Bence, Homik Barbara, Gules Gabriella, Gules Mihály, Szekeres 
Réka, Illés Ákos, Basturea Cristina, Stacho Vivien, Stacho Natália, Csikota Dominika, 

Weszely Regina Kísérők: Kúszné Nagy Tímea, Gottfried Katalin M. Hedvig 
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„A FÖLDET NEM ÖRÖKÖLTÜK AZ ELŐDEINKTŐL, HANEM AZ UNOKÁINKTÓL KAPTUK KÖLCSÖN” 
DOMINIKA NŐVÉR A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MELLETT VOKSOLT 

 
A tanév elején Varga Beáta Dominika nővér részt vett az ENSZ NGO információtovábbí-
tó gyűlésén. A Bonnban megrendezett tanácskozás céljáról, témáiról és saját tapasztala-
tairól személyesen számolt be lapunknak: 
- Mi, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek (új nevén Boldogasszony Isko-

lanővérek) rendje, tagja vagyunk ennek a nemzetközi közösségnek. Egyik amerikai rendtársunknak, Eilin nővérnek a 
feladata, hogy az NGO, tehát nem kormányzati szintű szervezetek tanácskozásán részt vegyen és közvetítse szá-
munkra az információkat. Így, ezen a fórumon keresztül is segíthetjük a nőifjúság, és egyáltalán a nevelés ügyét. Az 
évenkénti konferenciára az idén Bonnban került sor, szeptember 3-5.-ig, mintegy 1500 résztvevővel.  70 ország kép-
viseltette magát a gyűlésen, amelynek központi témája a Fenntartható Fejlődés volt, vagy más nevén a „Zöld Gazda-
ság”. Ha ennek a gondolatnak a lényegét akarnám megmagyarázni, akkor azt mondanám, olyan fejlesztésről van 
szó, amely egyaránt jó minden embernek. Ez egy széles területet fog át, amibe beletartozik az is, hogy az afrikaiak 
elegendő vízhez jussanak és tanulhassanak, de a természetvédelem ügye is. Kimutatták, ha nem szennyeznénk ennyire 
a környezetünket, akkor kevesebbet kellene az egészségügyre is költenünk. Ha tudatosan odafigyelnénk arra, hogy 
a Földet nem örököltük az elődeinktől, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön, akkor ez önmagában egy megtérülő 
befektetés lenne. A konferencián számos példaértékűen élő emberrel találkoztam, ami számomra felemelő érzés volt. 
világméretűvé nőtte ki magát. A bevásárlóközpontokkal szemben, plébániákon és kis iskolákban kínálják méltányos 
összegű termékeiket.                                                                                                (folytatás a következő oldalon) 

IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ 
 

  Az idén Madridban rendezték meg 
a katolikus ifjúsági világtalálkozót. 
Magyarországról több busz is indult, 
a Szege-Csanád Egyházmegyéből 
3. Az utunk úgy szervezték, hogy 5 
napot a franciaországi Taizé-ben 
töltöttünk a találkozóra való ráhan-
golódásként. A következő állomás a 
spanyolországi Girona volt, itt tar-
tották az előtalálkozót, innen utaztunk tovább Madridba. 
Taizé egy csodálatos hely. A hegyek között egy kis falu, 
távol a városok zajától, rohanásától. Nyugalmas, békés 
hely. Reggel, délben, este énekes imádságok voltak, ahol 
a taizé-i énekeket énekeltük. Az ott lévő fiatalok nagyon 
barátságosak voltak, attól függetlenül, hogy kommunikál-
ni csak bizonyos nyelveken tudtunk, azon is elég döcögő-
sen. Sajnos rossz időt fogtunk ki, így az éjszakák a sátor-
ban borzalmasan hidegek voltak. De ez sem vette el sen-
kinek a kedvét a partizástól. Este, a vacsi és közös ima 
után, az úgynevezett Oyak-ban lehetett ismerkedni, buliz-
ni. Mikor már egyre jobban kezdtük megismerni, megsze-
retni a helyet és egymást, akkor indulnunk kellett a követ-
kező állomásra: Gironába. 
  Itt egy iskolafélében kaptunk szállást, az udvaron zuha-
nyoztunk hideg vízben, de nem bántuk, mert a jó idő miatt 
jól esett a hideg víz. Reggel korán keltünk, elgyalogoltunk 
arra a térre, ahol a reggelit és ebédet egyben megkap-
tuk. Ezután közös szentmise volt, majd egész nap városné-
zés. Az előtalálkozói nagy mise Barcelonában volt, utána 
megnézhettük a várost, majd kilátogattunk a tengerpart-
ra. Sajnos erre csak kevés idő jutott. 
   Gironában mindössze 5 napot töltöttünk, innen 
Nagyboldogasszony napján (aug. 15.) indultunk a végcél 
felé: Madridba. Ott az előre lefoglalt szállásunkat nem 
kaptuk meg, helyette egy tornateremben volt a szállá-
sunk, ahol nap, mint nap este 10 óráig fociedzést tartot-
tak. Mindig csak ezután foglalhattuk el a helyünket.  

A szagokat leszá-
mítva jó buli volt 
ott aludni, bár 
minden reggel ki 
kellett pakolni a 
holminkat. Kap-
tunk jegyet, ami-
vel ingyen utaz-
hattunk a tömeg-
közlekedési esz-
közökön, és bizonyos éttermekben ingyen ehettünk. A reg-
geli után 10 órára mentünk magyar katekézisre, ezt kö-
vetően szabad program volt egész nap. 
   Aug. 20-án volt a nagy nap, amikor kimentünk a madri-
di repülőtérre több, mint 2 millió fiatal közé virrasztani és 
várni a pápát. A nagy melegben egyre többen lettek 
rosszul, tűzoltó autók spriccelték mindenfelé a vizet.  Nem-
sokára azonban megjelentek a felhők, amikből estére jó 
nagy vihar kerekedett. A sátrakból kiküldtek mindenkit, 
mert a nagy szél miatt az egyik összedőlt, de szerencsére 
senkinek nem lett baja. Reggel volt a közös pápai mise, 
aminek a végét nem tudtuk megvárni, mert akkor órákig 
kellett volna sorba állni, hogy kijussunk a reptérről.  A 
szálláson a fürdésre vártunk, azután pedig az indulásra 
hazafelé. Mivel nagyon hosszú lett volna az út egyhuzam-
ban Szegedig, ezért az olaszországi Torinóban töltöttünk 
egy éjszakát. Nagy volt az öröm, mikor megláttuk, hogy 
végre ágyban alhatunk. Itt már mindenkinek megvolt a 
baráti köre, összekovácsolódtunk ez alatt a 2 hét alatt, 
így fájó szívvel váltunk el egymástól Szegedre érve. De 
azóta is tartjuk a kapcsolatot és reméljük, hogy ez a kö-
zös élmény egy életre szóló barátságot ad. 
   Óriási élmény volt látni azt a sok különböző embert, 
akikkel nem sok, de egy dolog közös volt bennünk: a hi-
tünk, a vallásunk a templomba járásunk. El sem hiszem, 
hogy ennek én is részese lehettem. 
   A következő katolikus ifjúsági világtalálkozó 3 év múlva 
lesz Brazíliában, Rio de Janero-ban. 

Reisz Piroska 9.G 
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FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB - 

 
Friss diákhírek: 
Őszi hulladékgyűjtés a SZIGNUM-ban! 
Október 24-28-ig papír- és PET palack-gyűjtést szerve-
zünk iskolánkban. A hulladékpapírt szokás szerint össze-
kötve az udvarra érkező konténerbe, a PET palackokat 
laposra nyomva, akár kupakostól is, a kihelyezett nejlon-
zsákokba kérjük gyűjteni. A hulladékok a kijelölt héten 
hétfőtől minden nap 14:00-16:30-ig mérhetők és adhatók 
le. Legyen a Te osztályod az, aki a legtöbbet gyűjti! 
Vicc-morzsa: 
- Sorolj fel néhány állatot! - mondja a tanító az iskolában. 
- Kutyuska, tehénke, disznóka. 
- Jó, de nem kell mindig utána mondani a kicsinyítő kép-
zőt! 
- Macs, kecs, csir, puly. 
Tudtad-e?: 
   A gyakran mesehősként is 
felbukkanó sünök Magyar-
országon őshonos, viszony-
lag elterjedt, a városi par-
kokban és a kertes házak 
környékén is gyakran fel-
bukkanó állatok. Mégis ke-
veset tudunk róluk, pedig 
ősszel fokozottan érdemes figyelni rájuk. Sokat segíthe-
tünk, ha tudjuk, a városi parkokban talált sün nem szorul 
feltétlenül emberi segítségre. 

 Annak ellenére, hogy a sünök ilyen közel élnek hozzánk, 
mégis a legtöbben azt gondolják, hogy rágcsálók. Való-
jában a sünök az emlősök osztályán belül a rovarevőknek 
nevezett állatcsoportba tartoznak, ahová például a cická-
nyok és a vakondok is. Éppen ezért a sünök nem annyira 
almával, mint inkább különféle rovarokkal, férgekkel, csi-
gákkal táplálkoznak, sőt, néha apróbb gerinceseket is 
megesznek. 
    A sünöknek több faja is ismeretes. Európa nyugati felé-
ben az európai sün elterjedt, Magyarország azonban 
már a keleti sün elterjedési területéhez tarozik, így itthon 
ezzel a fajjal találkozhatunk. Bár a sün gyakori állatnak 
mondható, Magyarországon természetvédelmi oltalom 
alatt álló, védett faj. Természetvédelmi eszmei értéke 
10.000 Ft. 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: A kék bolygó 3D  

A térhatású tudományos-ismeretterjesztő 
film, melynek rendezője Gráner József, 
legnagyobbrészt számítógépes grafikát 
és animációt használva mutatja be kék 
bolygónkat, a csillagászati és geológiai 
tudnivalóktól kezdve a meteorológiai, 
légköri információkon keresztül az ener-
giatudomány legkülönfélébb ágazataiig 
szinte mindent, ami az alkotónak (vagy 
bárkinek) a Föld témaköréről eszébe jut-
hat. 

 „Minden, amit Földünkről tudni érdemes”  

ENSZ NGO (FOLYTATÁS) 
Bennem is felmerült a kétely, vajon tényleg betartják e az ígéreteiket, de látva az alapító sze-
mét és hallva az őszinte gondolatait, számomra ez nem volt többé kérdés. A gyűlésen alapel-
vekről határoztunk elsősorban, amiket egy 20 oldalas dokumentumban fogalmaztunk meg, ez 
az interneten is megtalálható. Természetesen a gyakorlati megvalósítás lehetőségei is felmerül-
tek. Úgy gondoljuk, az önkéntesség lehet a mindennapi emberek válasza a fenntarthatóság kihí-

vásaira. Ha sokan tudatosan próbálunk szembemenni a profitorientált szemlélettel, akkor annak érzékelhető ered-
ményei lesznek. Már azzal is sokat tehetünk, ha a véleményünket megosztjuk másokkal, és a civil szféra kiáll eze-
kért a célokért. Jó tudnunk, hogy az ENSZ foglalkozik ezzel a kérdéssel, kíváncsi a véleményünkre és támogatja 
azokat az aktivitásokat, amelyek előmozdítják a fenntartható fejlődést. Arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt 
önkéntes kezdeményezésekben, ilyen a 72 óra kompromisszumok nélkül, vagy a szelektív hulladékgyűjtés.  Vannak 
önkéntes pontok a fővárosban, Debrecenben és Szegeden is, de a Vöröskereszten át is lehet csatlakozni a progra-
mokhoz. Apró dolgokkal is sokat tehetünk nagy dolgokért, és ebben őszintén lehet hinni.                                 Sz.A.  

MIZU? KONFERENCIA A NYOMTATOTT SAJTÓ IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK 
 

   Szeptember 21-én újságírói konferencián, azaz „szerkesztőségi ülésen” vettem részt Mé-
száros Ildikó tanárnővel Szegeden. Csongrád megye középiskoláiból egy-egy diák és egy-
egy tanár jelenhetett meg a találkozón a kölcsönös kapcsolatfelvétel és együttműködés je-
gyében.  
   A helyszín a Délmagyarország szerkesztősége volt, ahol Újszászi Ilona főszerkesztő asszony 
lapzártát hirdetett, majd levezette az első szerkesztőségi ülést. A találkozó célja egyrészt az 
volt, hogy betekintést nyerhessünk a nyomtatott média világába, másrészt, hogy népszerűsítse 
az újságolvasást a tanulók körében. Sulyok Erzsébet főszerkesztő asszony azt nyilatkozta, 
hogy az elektronikus hírközlés forradalma miatt egyre kevesebben vesznek nyomtatott újsá-
got a kezükbe, de véleménye szerint nem érdemes „megkongatni a vészharangot”.  
   Az ülés után az újságírók vezetésével megtekinthettük a helyi nyomdát és belepillanthattunk a szerkesztői munká-
ba is. Az együttműködés első lépéseként novembertől a napilapban havonta egyszer megjelenik egy különszám a 
diákok számára, ebben a mi segítségünket kérték. Ha van ötletetek, valamilyen témával kapcsolatban, bátran szól-
jatok nekem vagy írjátok meg és elküldjük az újság szerkesztőségének.                                          Háló Dóra 11.G  
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HÍREK 
Budapesti kirándulás 

Kedves Gimnazisták! Szeretettel hívunk és várunk 
benneteket 2011. október 22-én, szombaton buda-
pesti kirándulásunkra, amelyen meglátogatjuk a 
Mezőgazdasági Múzeumot és az Állatkertet. A vár-
ható költségek: 10 fő felett belépőjegy az Állat-
kertbe 1100 Ft, alatta 1500 Ft. Útiköltség Szeged-
re oda-vissza: 650 Ft. Hozz magaddal: egész nap-
ra való élelmet, diákigazolványt, TB kártyát, időjá-
rásnak megfelelő öltözéket és költőpénzt. Jelentkez-
ni dr. Páliné Brunner Éva, Lik Melinda és Tichy-
Rácsné Bodré Ágnes tanárnőknél lehet szeptember 
30-ig. Fizetési határidő: október 5.  

LOGIKAI FELADVÁNY 
   Ötvenhat kekszet osszunk szét kutyák és macskák 
között. Összesen tíz háziállatnak adunk kekszet. Min-
den kutya hat kekszet kap, a macskák pedig ötöt. 
Háy kutyával és hány macskával van dolgunk?  
  A megfejtéseket a kortefai@gmail.com e-címre 
küldjétek, vagy a portán adjátok le! Hasznos időtöl-
tést!     

          Körtefái Klára tanárnő 

HÉTKÖZNAPI PSZICHOLÓGIA 
  Az első lecke, amit még talán óvodás korunk előtt is megtanulhattunk: a szeretet ereje. De mit is jelent ez a szere-
tet? 
Nehéz erről beszélni, a tettek hamarabb rávilágítnak a lényegére. 
Egy falut ért támadás során a főtörzsőrmester feleségét lemészárolták. A férj odament a feleség holttestéhez és 
nem volt hajlandó otthagyni, egyszerűen nem érdekelte, mi lesz vele tovább. És győzött: a halál sem választotta el 
őket egymástól: kísérte a feleségét Odaát is. 
Bár a híres színész férj és felesége már 40 éve házasok voltak, mégis szerették egymást: házastársként, szerető-
ként, barátként és társként, mint a kezdetekben. Egyszer az orvosok közölték a férjjel, hogy a feleség gyógyítha-
tatlan beteg. Ő nem adta tovább az információt, hanem küzdött mellette, tartotta benne a lelket, vigasztalta, hat 
hónapon át, míg párja a karjaiban halt meg. Két nappal később öngyilkos lett, mert, mint mondta, felesége szerel-
me az életet jelentette neki.  
Egy szülőnek gyermekei szeretetét mutatják az általuk készített kicsi dobozkába gyűjtött apró üzenetek és ajándé-
kok, amiket az apró óvodás kezek készítettek, vagy az első pici levélkék, amiket írtak. A gyerekek felnőnek, aztán 
nem adják szeretetüknek ilyen kézzel fogható bizonyítékát. A szeretet aztán már bonyolult-, de attól még szeretet.  
   Az élet, a szeretet olykor sok fájdalommal, küszködéssel, zűrzavarral jár. Miért van ez? Miért nem könnyű szeret-
ni? Gondolkodjuk el rajta!           Körtefái Klára tanárnő 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2011. október 

3. h A szakkörök beindításának napja 
Gimnáziumi felvétel meghirdetése 

6. cs 8 ó októberi 6-i megemlékezés 7.a-7.G osztá-
lyok szervezésében 
Tantestületi értekezlet 

13. cs Szent István Szabadegyetem 
Meghívott előadó: Pálffy István 

21.p – 
28. p 

Liszt-emlékhét a Művészeti Munkaközösség 
szervezésében 

21. p 8 ó október 23-i ünnepség a 8.a – 8.G osztá-
lyok szervezésében 

28. p 8 ó Halottak napi megemlékezés 
Du.: iskolai fogadóóra. A negyedéves eredmé-
nyek összesítése, osztályelsők jutalmazása 

29. szo – 
NOV. 
6.v 

Őszi szünet 
Szünet utáni első tanítási nap: nov. 7. h 

„Csodálatos dolog a nyelv. Vigyázzatok a hangsúlyára és 
írásjeleire, mert ezek őrzik meg a lelkét.” 

(Kosztolányi Dezső) 
Kedves Gyerekek! 
Anyanyelvi versenyre hívlak benneteket, mellyel egyben hagyományt is 
szeretnék teremteni.   
Őszi fordulónk időpontja és helye: 2011. okt. 5.(szerda) délután 3 óra, iskolánk előa-
dóterme 
A megmérettetést két korosztályban hirdetem meg: az 5-6. és a 7-8. osztályok számá-
ra.  
Játékos versenyre, gondolkodtató feladatokra számítsatok! A feladatlapokon talál-
koztok majd  helyesírási, nyelvhelyességi és a leíró nyelvtannal kapcsolatos kérdések-
kel is.  
Mindenkinek sok sikert kívánok Krúdy Gyula soraival: 
"A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. Még az ág is húzza. Pedig gyönyörű tarto-
mányai vannak. A legszebb országon húzódnak folyamai. A vadmadarak, csillagos ég-
boltozat alatt lakó pásztorok és rajongó költők vigyáztak ez árva gyermek lépéseire, 
amíg járni tanult. Néha eldugdosták, mint a bujdosó kurucot vagy honvédet. Szőlőhegyek 
borházaiban, kollégiumok üres padlásain, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló szél 
zúgásában élt." (Krúdy Gyula: Felhő)                                               Barócziné Éva néni 

A II. SZIGNUM Családi Nap 
sikeres megrendezéséért  

köszönetünket fejezzük ki támo-
gatóinknak: 

A Csongrád Megyei Közgyűlésnek 
és a Jobb Makóért Egyesületnek 
az anyagi támogatásért, a 
Marosmenti Veterán Autós és 
Motoros Sport Egyesületnek, Var-
ga Zoltánnak Apátfalváról, aki a 
lovaglást biztosította, Horváth 
Zoltánnak a Makói Lovas Egyesü-
lettől, Szabó Antal szikvízkészítő-
nek, a Maros Kara X. Íjászegyesü-
letnek, Szekeres János gazdálko-
dónak, a Makó-Térségi Víziközmű 
Kft-nek az ajándéktárgyakért, a 
Vöröskeresztnek és makói önkén-
teseinek, a szegedi orvostanhall-
gatóknak a Teddy Maci Kórház-
ért,  a Makó-Fa Bt.-nek és az M-
Profil Iparos Centrumnak valamint  
utoljára, de nem utolsósorban 
minden pedagógusnak, iskolai 
dolgozónak, szülőknek és minden-
kinek, aki tevékenyen támogatta 
ennek a programnak a létrejöttét. 
Köszönet és hála érte! 


