
 

 

        

VIII. évfolyam 6. szám 2012. június 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

2011/2012: A KAPCSOLATOK ÉVE 

TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG 
NYÁRI SZÜNETET KÍVÁNUNK 

DOLGOZÓINKNAK, TANULÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK! 

Kedves Diákunk!  
   Végre, itt a nyár! Nem vigyáznak rátok tanáraitok, nem szólnak rátok állandóan, nem 
kísérnek benneteket szigorú szemekkel, de ne feledjétek, ehhez az iskolához tartoztok 
nyáron is! 
   Azt kívánjuk Nektek, hogy pihenjétek, aludjátok ki magatokat a szünetben, ha van rá 
alkalom, utazzatok, lássatok világot, örüljetek a családi együttlétnek! 
Sok lehetőség vár… A pihenés nem jelent tétlenséget, segíts otthon a szüleidnek! 
   Ne feledd, Jézus Krisztus nem megy nyári szünetre, mindig veled van. Gondolj vele és szólj hozzá nap mint nap. 
Tanáraid által kért nyári teendőidről se feledkezz meg – megalapozod velük a jövő év jó eredményét. 
Néhány fontos közlendő a 2012/13-as tanévkezdésről: 
-    Tankönyvosztás: 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 8:00-17:00, 31-én, pénteken 12:00-15:30 óráig. Ekkor 
vásárolható iskolapóló és tetszés szerint sapka, tornazsák, toll, mappa stb. (Kedvezményekre, ingyenességre jogosí-
tó iratokat ekkor kell hozni, és itt történik meg a Magán Zeneiskola hangszeres és néptánc foglalkozásaira is a be-
iratkozás!) 
-    Tanévnyitó: 2012. augusztus 31-én (pénteken) 16 órakor lesz a templomban – gyülekező 15:30-kor az iskola 
előtt; megjelenés ünnepi öltözékben, nyakkendővel.  
-    Első tanítási nap: 2012. szeptember 3. (hétfő). A kollégisták vasárnap délután 17 órától foglalhatják el szobá-
jukat. 

Jó pihenést, tartalmas nyarat kívánunk! 
A SZIGNUM tantestülete 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
„Lehet, hogy gyenge még a hangunk, 

Lehet, hogy léptünk bizonytalan, 
De indulunk, a szépet, jót akarjuk, 
S érezzük; hitünknek szárnya van.” 

   A SZIGNUM nyolca-
dikos tanulóinak balla-
gási ünnepségére 
2012. június 16-án, 
szombaton kerül sor, 
amely 9 órától virágát-
adással kezdődik, és az 
intézménytől való bú-
csúzás után, szentmisével záródik. A végzősök ban-
kettje június 13-án, szerdán, 15 órától lesz. A közös 
ünneplést szentmise előzi meg.  
A 8. a osztály tanulói a 2011/2012-es tanévben: 
Ács Patrik, Balogh Dominik, Gyulai Renáta, 
Gyursánszki Szabolcs, Kálmán Kitti, Krámli Edina, 
Kurusa Mercédesz, Lelik László, Magyar Csilla, Ros-
tás Vanessza, Sóki Nikoletta Szabó Péter, Szotszkov 
Krisztián, Sztojkó Krisztina, Tóth Aranka, Vajna Mar-
tin, Varga Tímea  

Osztályfőnökük: Vigh Istvánné tanárnő 

NYÁRI FOTÓS-FILMES TÁBOR 
A SZIGNUM-ban egész tanévben lehetőségük van a diá-
koknak a vizuális művészetek területén a fotózás és filmké-
szítés alap és magasabb szintű ismereteinek, megszerzésé-
re, elsajátítására. Ehhez a tevékenységhez az iskola jól 
felszerelt stúdiója minden igényt kielégít. 
Most lehetőség nyílik arra, hogy a nyári szünetben intenzív 
foglalkozásokon magasabb szintre lépjen mindenki, akit e 
művészeti ágak és az ezekben megszerezhető ismeretek 
gyakorlati megvalósítása érdekelnek. 
A tábor június 25-29 és július 9-13 között /hétfőtől - 
péntekig/ kerül megszervezésre. 
A résztvevők a SZIGNUM-ban reggel 9 órától 13 óráig, 
napi 4 órában /4x45 perces/ sajátíthatják el a képszer-
kesztés, fotózás, digitális fotó és videokamerák kezelésé-
nek fortélyait, praktikumait. Megtanulják a felvételek szer-
kesztését, vágását, komplett alkotások létrehozását. 
Aki rendelkezik saját fényképezőgéppel, videokamerával, 
természetesen magával hozhatja azt. 
A résztvevők életkora: 10 - 20 éves korig! 
A foglalkozásokat Czibolya Kálmán, a Makói Videóműhely 
vezetője vezeti. A tábor részvételi költsége: 12.000.-Ft 
Jelentkezni lehet: Czibolya Kálmánnál a 30/938 3105-ös 
telefonszámon. (További táborokról a 2. oldalon) 



 

 

FÓKUSZ - TÁBOROK 

ANGOL NYELVI TÁBOROK 
Lik Melinda és Polcsánné Lengyel 
Orsolya tanárnők szervezésében: 

 
2012. július 2-6. között angol nyelvi tábort tartunk a 6-
11. osztályosoknak. 
5 napon keresztül, napi 6 angolóra (9-12-ig és 13-16-
ig) amerikai lektorral, interaktív, játékos formában. A 
tábor ára: 12500 Ft (416 Ft/ óra), ez az ebédet nem 
tartalmazza. 
Jelentkezési határidő: június 5. (az angoltanároknál) A 
pénz befizetési határideje: június 21. (évzáró) 
 
2012. július 23-27. között angol nyelvi tábort tartunk a 
2-5. osztályosoknak. 
5 napon keresztül, napi 6 angolóra (9-12-ig és 13-16-
ig) sok angollal és játékkal (szerep és ügyességi játékok, 
plakátkészítés, főzőcske, sport.) A tábor ára: 10000 Ft 
(333 Ft/ óra), ez az ebédet nem tartalmazza. Jelentke-
zési határidő: június 5. (az angoltanároknál) A pénz 
befizetési határideje: június 21. (évzáró) 
 

Nyúl Patricia M. Fidelis és Kúszné Nagy Tímea  
tanítónők szervezésében: 

Időpont: június 25-29. 1. csoport: 8:00-12:00-ig és 2. 
csoport: 14:00-16:00-ig 
Korosztály: 1. csoport: A SZIGNUM 1. osztályos diákjai 
és angol ovis nagycsoportosai, 2. csoport: Nagycso-
portos óvódások 
Vezetők: Fidelis nővér és Timi néni, és amerikai nővér 
lektor 
Téma: Alaptémakörök áttekintése, a tanultak elmélyítése, 
játékos gyakorlása (iskola, otthon, szabadidő, bemutat-
kozás, család, állatok, gyümölcsök…) 
A napok tervezett felépítése 
1. nap: Ismerkedés az amerikai nővérrel és egymással – 
bemutatkozás, család, köszönések, magyar és angol kul-
túra - szokások 
2. nap: Iskola – otthon; napirend, tevékenységek, foglal-
kozások 
3. nap: Szabadidő – helyszínek, állatok, közlekedés, 
játékok, hobby 
4. nap: Étkezés, zöldségek, gyümölcsök, menü – étkezési 
normák, szokások 
5. nap: Emberi test, mozgás, sport – A héten tanultak 
átismétlése 
 

KERÉKPÁROS TÁBOR  
A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 
2012. július 2-ától 6-áig nyári tábort 
szervez a Cserhát – Mátra vidékére. 
A tervezett program:  
- Korábbi időpontban (terv: június 23. 
szombat):  Edzőtúra Tiszaszigetre, az 
ország legmélyebb pontjához.   Kb. 80 km 
- Július 2. hétfő: Makóról Szolnokig kerékpárral, ott esti 
városnézés után hálózsákos tornatermi szállás a Szent 
Tamás görög katolikus iskolában. Egész napra elegendő 
ennivaló szükséges       Kb. 120 km 
- Július 3. kedd: Szolnok – Jászberény – Hatvan – Pásztó. 

Rövid városnézés az érintett helyeken. Este meleg vacso-
ra. Szállásunk Pásztón a Tittel Pál kollégium 4 ágyas 
szobáiban.                     Kb. 110 km                                                           
- Július 4. szerda: Túra a Mátrába. Cél a Kékestető, Ma-
gyarország legmagasabb pontja. Este meleg vacsora.
                                 Kb. 
80 km nagyrészt nehéz hegyi utakon 
- Július 5. csütörtök: Kirándulás a lankásabb Cserhátba. A 
hollókői vár és a világhírű falu megtekintése. Útközben 
közös meleg étkezés.                                                                  
Kb. 80 km dombos tájon 
- Július 6. péntek: Kirándulás Pásztón és környékén, majd 
vonatozás Szentesig. Onnan kerékpárral este 8 óra körül 
érünk Makóra.                                            
Kb. 70 km 
Szükséges felszerelés: Személyi igazolvány, diákigazol-
vány, TAJ-kártya, vízhatlan, sportos öltözet, sapka, háló-
zsák, fényvisszaverő mellény és megbízható kerékpár. 
Ajánlott a fejvédő sisak!  
Költőpénz: kb. 3-4 ezer Ft (belépők, reggelire és ebédre 
történő bevásárlás…) 
Közös költségek: A 3 étkezés, belépők, pásztói szállás, 
vonat díja mintegy 10 000 Ft. (A szolnoki szállás ingye-
nes!) 
Jelentkezés 3000 Ft befizetésével a tanév végéig az igaz-

gatói vagy a gazdasági irodában; iskolai kerékpár ekkor 
igényelhető!  

Kísérők: Horváth János (30-356 4409), Majoros Márton 
(20-334 5092), Mészáros Ildikó (20-823 3615) Lesz 
orvosi felügyelet a kísérő gépkocsiban. Kerékpárjavító 
eszközökről a kísérők gondoskodnak. 

 
KISCSERKÉSZTÁBOR 

Helyszín: Ásotthalom 
Időpont: 2012. augusztus 7-11 
Szeretettel hívlak erre a nagyszerű nyári 

cserkészprogramra! 
Délelőttönként Nálad néhány évvel idő-

sebb őrsvezető-jelöltek fognak Nektek 
őrsi foglalkozásokat tartani.  
Délutánonként és este pedig érdekesebbnél érdeke-

sebb programok:  játék, kézműves foglalkozások, kirán-
dulás, számháború, bújócska,  tábortűz.  
Jelentkezés és információ:  

Gottfried M. Hedvig nővérnél Tel.: 20/775-2570 
 

NÉMET NYELVI TÁBOR 
Szeretettel várunk minden kedves gyermeket 10-14 éves 
korig német nyelvi táborunkba 2012.július 30-aug.3-ig 
8.00-16.00óráig a SZIGNUM iskolában 
A tábor ára: 3000 Ft. 
Helyszín: Makó,Szent István tér 14-16. 
Szent István Egyházi Általános Iskola és 
Gimnázium  

Ábrahám Éva, Nándori Gáborné tanárnők 

 
Meghirdetett nyári táboraink  

és azok részletes információi a  
www.szignum.hu oldalon találhatók! 



 

 

„A ZENE A NEM LÉTEZŐNEK,  
A MEGFOGHATATLANNAK A BIZONYÍTÉKA” 

 
   A SZIGNUM által négy esztendeje alapított Szent István 
Szabadegyetem vendége volt Tolcsvay László zenész, éne-
kes, előadóművész. A magyar beat kimagasló egyénisége 
és a hazai zenei élet meghatározó alakja 2012. május 9-
én, szerdán tartott előadást a Szent István Egyházi Iskolá-
ban „A szent és a profán a muzsikában” címmel.  
- Egész életét a zene határozta meg, amit „Isten kincsének” 
tartanak. Mit jelent a zene az Ön számára? 
- Muzsikus családból származom, ezért teljesen természe-
tes volt, hogy zongorázni kezdtem 6 éves koromban. 
Gyermekkoromban ösztönösen álltam a zenéhez, ma már 
meggyőződésem és csodálattal nézem, hogy a zene a 
nem létezőnek, a megfoghatatlannak a bizonyítéka. Az a 
fajta lélektől-lélekig közlekedés, aminek gyakorlati hasz-
na nincs, de mégsem tudunk nélküle élni. Aki zenél, az egy 
életen át boldog tőle, aki hallgatja, azt meg arra kell 
sarkallni, hogy kezdjen el muzsikálni, énekelni. Mert a 
legcsodálatosabb dolog a Földön a zene. Én is hiszem, 
hogy isteni eredetű, és ebből arra következtethetünk, 
hogy az Isten is énekelt, vagy legalábbis ránk bízta a 
hangokat is ugyanúgy, ahogyan a színeket, fényeket. És 
ez valóban nagy ajándék az élettől.  
- Jól gondolom, hogy az a gondolat, hogy magyarul éne-
kelni, a történelmünk témáit feldolgozni, a magyarságot 
kifejezni a műveiben mindig nagyon fontos volt? 
- Én már a zeneiskolában is a Kodály-módszeren nőttem 
fel, édesapám Bárdos Lajos növendéke volt a Zeneaka-
démián, a szolfézstanárnőm Kodály Zoltán tanítványa 
volt. Tehát a népdalokon, Bartókon keresztül érintődtem 
bele a zenébe. Amikor elkezdődött a saját utam, a rock-
zene, akkor is megfogalmaztam, hogy a legjobb az len-
ne, ha magyarul énekelnénk. Először népdalokat dolgoz-
tunk fel és utána kezdtünk a testvéremmel sajátokat sze-
rezni, és rájöttünk arra, hogy az anyanyelvünkön keresz-
tül gondolatokat is tudunk közvetíteni. Amikor feleszmél-
tünk, és elsősorban már nem az érzelmeink, hanem az 
értelmünk is hatott ránk, akkor kezdtük el tudatosítani, mit 
akarunk, milyen zenéket szerzünk. Amikor 1973-ban írtam 
a Nemzeti dalt, itt egy másik Magyarország volt, olyany-
nyira, hogy azt ma már el sem tudjuk képzelni. Akkor na-
gyon fontos volt, hogy ezt a verset ez a zene hangosítsa 
fel.  

Én általában a békesség 
oldaláról közelítem meg a 
dolgokat, mert hiszem, ha 
hosszabb ideig is tart, de 
mélyebb hatást érünk el 
vele az emberek lelkében, 
mintha élére állnánk egy 
harcnak. De amikor a 
Nemzeti dalt szereztem, 
nem lehetett március 15-t 
ünnepelni az országban. 
Felháborodásból, indulat-
ból, dühből született a 
zene az apukám zongorá-
ján. Ez a feldolgozás nagyon mély hagyott a lelkemben, 
és a generációm érzései, az akkori világ is hozzájárult a 
sikeréhez.  
- Az előadása a szent és a profán kifejezésére épül, ha a 
munkásságát nézzük a rock és a népzene is együtt jelenik 
meg. Ebben van harmónia, de disszonancia is… 
- Az embernek a mindennapjaiban is fel kell fedeznie, 
hogy az egyszerűben is van életfeladat, különlegesség, 
elgondolkodtató. Azt tapasztaltam az életemben, hogy 
nem mindig csak a hit oldaláról kell közelíteni és abból 
felemelő muzsikát kreálni, hanem van, hogy az élet sűrű-
jéből lehet fölfelé vágyakozni. Ennek az ellentmondásnak 
a feszültsége még magasabbra képes repíteni, még 
szebb dallamokat, karakteresebb témákat tud ösztönözni.  
- Önök 1968-ban megnyerték a „Ki mit tud?”-ot. Manap-
ság nagyon sok tehetségkutató műsorral találkozunk a mé-
diumokban. Hogyan látja, vannak-e ma nagy tehetségek? 
- Fantasztikus, virtuóz technikai képességekkel megáldott 
fiatalok vannak. De akkora a csábító hatása a köréjük 
szerveződött, pompázatos világnak, hogy sokan elvesz-
nek benne. Mi a saját számainkat adtuk elő és azokkal 
győztünk. Természetesen, kezdetben mi is leutánoztuk a 
Rolling Stones-t, hallgattuk a lemezeket, a rádiót, hiszen 
ennek a műfajnak nem volt iskolája. De mihelyt megtalál-
tuk magunkat, arra vágytuk, hogy a sajátunkat adjuk elő. 
Az a baj most, hogy a show-biznisz nem fogadja be az 
ösztönös tehetséget, hanem egy skatulyába húzza, amiből 
nagyon nehéz a saját egyéniséget megmutatni. De hang-
súlyozom, rengeteg tehetséges gyerek van ma Magyar-
országon.                                                       

   Sz.A.  

VELÜNK TÖRTÉNT 

Ópusztaszer. Ó, de vártuk a kirándulást! Végre kimozdulhattunk az iskola falai közül! 
Pakolás – pöttöm puttonyba pogácsa, palack, pizza…… 
Utazás: külön autóbusszal.  
                               Jelszó: Sok jó gyerek kis helyen is elfér. 
Sok látni való várt minket.  
                               A Feszty-körkép lenyűgöző hatása mindenkit megérintett. 
Zenegép a múlt századból! A promenádon jártunk….. 
Történelem: találkozások, tények, tanulás tapasztalatszerzéssel…… 
Amikor megéheztünk a Szeri csárda finomságait fogyasztottuk.  
                               A kakaós palacsinta esete a teli pocakkal….. 
Skanzen: ebéd után mindent bejártunk! 
Zörgettünk a múlt századi iskola kapuján: tábla, kréta, abakusz és ……….projektor petróleummal (!!!) 
Erőforrás: a megújuló fajtából – ismerkedés a szélmalommal belülről. 
Remek volt!                                                                                                                 Majorosné Rácz Krisztina of. 



 

 

„PARIPÁM CSODASZÉP PEJKÓ” 
GYERMEKNAPI KIRÁNDULÁS AZ APÁTFALVI LOVASTANYÁN 

 

   A 3.a osztály gyermeknapi rendezvényeinek egyike volt a kedves 
Szülők, az osztályfőnök-Tamás bácsi- és a két napközis nevelő - 
Ágota néni és Éva néni- által szervezett apátfalvi kirándulás. A ki-
rándulást megelőző csütörtök délután - a leckeírás után- kizárólag a 
kirándulásra való felkészülésből állt. Hangulatkeltés céljából megta-
nultuk Weöres Sándor: Paripám csodaszép pejkó című versét, majd 
lovakkal kapcsolatos szólásokat, közmondásokat gyűjtöttünk. Kis 
„könyvecskét” készítettünk, amibe mindenki beleragasztotta a versi-
két illetve a lovas szólást, közmondást annak magyarázatával 
együtt. Ezután a lóról gyűjtöttünk ismereteket, amiket szintén beleír-
tunk a „könyvecskébe”. Ezután minden kisgyerek más és más rajzot 
kapott-természetesen a lóról-, amit kiszínezett. Ezeket a rajzokat a 
kiránduláskor kivittük Apátfalvára és ott egy nagy tablót készítet-
tünk belőlük.  
   Apátfalvára a gyerekek autóbusszal utaztak, de a faluban a 
buszmegállónál lovas kocsi várta őket. Nagy élmény volt nótázva 
végig hajtani Apátfalva utcáin! Miután a vidám csapat megérkezett 
a lovas tanyára, következett a kedves Szülők által előre elkészített 
tízórai. Ezután Éva néni tartott irodalmi foglalkozást egy terebélyes 
körtefa árnyékában, miközben a kicsinyek a fa alatt plédeken üldö-
gélve hallgatták Simon István Mirzájának megható történetét. Ez-
után vidám találós kérdések sora következett. Elkészült közben a 
lovas tabló is, mindenki a maga rajzát ragasztotta rá. Ezután Tamás 
bácsi vezetésével megkezdődött az egész napos játék, amely során 
a focimeccstől a számháborúig, a kapitánylabdától a jégfogóig sok 
játékot kipróbálhattak a gyerekek. Legnagyobb sikere a számhá-
borúnak volt, hiszen a lovas tanya gazdasági udvara remek elbújási 
lehetőségekkel szolgált. A játék közben felváltva lehetett lovagolni 
Varga Zoli bácsi felügyeletével.  
   A lovas tanyán a három lovon kívül kecskék, birkák és cicák is vol-
tak a gyerekek nagy örömére! A játékok szünetében Tamás bácsi 
vezetésével felkerekedett a csapat, lementünk a Maros-partra, és 
ott Tamás bácsi rendhagyó környezetismereti órát tartott, miközben 
a tájolók használatával is megismerkedtek a gyerekek. Visszatérve 
a tanyára már várt bennünket a finom bográcsos, amit az anyukák 
és az apukák készítettek. Ebéd után újra játékok sora következett, 
amit palacsintaevés szakított meg. Ezután előállt a lovas kocsi, ami a 
fáradt gyerekcsapatot beszállította az apátfalvi buszmegállóba. 
   Gyönyörű napot töltöttünk együtt, feledhetetlen élményben volt 
része gyereknek, szülőnek és pedagógusnak egyaránt. 

Barócziné Jantos Éva tanárnő 
WEÖRES SÁNDOR:  
PARIPÁM CSODASZÉP PEJKÓ 
 
Paripám csodaszép pejkó, 
Ide lép, oda lép, hejhó! 
Hegyen át, vizen át vágtat, 
Nem adom, ha igérsz százat. 
 
Amikor paripám ballag, 
Odanéz valahány csillag. 
Amikor paripám táncol, 
Odanéz a nap is százszor. 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
ELŐADÁS ÉRTÜNK 

„Félni csak egy dologtól kell,  
és az a tudatlanság!”  

(Teller Ede) 
   Nekünk, gimna-
zistáknak abban a 
szerencsében volt 
részünk, hogy egy 
érdekes előadá-
son vehettünk 
részt: két orosz 
származású hölgy 
érkezett iskolánkba Paksról, hogy bemutatót 
tartsanak számunkra.  
   Már 25 éve Magyarországon élnek és a 
paksi atomerőműben dolgoznak. Előadásuk 
témája az atomerőművek működésének be-
mutatása volt. Az ismeretterjesztésen túl az 
volt a céljuk, hogy az atomerőművek és az 
atomenergia iránti ellenszenvet és felesleges 
félelmet eloszlassák bennünk. Elmondásuk 
szerint ezeknek az előítéleteknek az az okuk, 
hogy az átlagemberek nem rendelkeznek 
elegendő információval a nukleárisenergia 
termelésről. A két előadó hölgy a WIN 
(Women in Nuclear Energy: Nők a Nukleáris 
Energetikában) nevű szervezet tagjai. Ennek 
a szervezetnek a feladata, hogy párbeszé-
det folytasson, és ismereteket terjesszen a 
lakosság körében az energiatermelés folya-
matairól. Az előadók bemutatták az erőmű-
ben végzett munkájukat és beszéltek a mun-
kájuk közben szerzett tapasztalataikról.  
   Az első előadó hölgy a maghasadásról és 
az atomerőművek működéséről beszélt. El-
mondta, hogy az atomenergia az ország 
energiaellátásának 40%-átbiztosítja, tehát 
az erőművek működésére feltétlenül szükség 
van. Meggyőzött bennünket arról, hogy a 
mai társadalomban nélkülözhetetlen az 
atomenergia és a mai technikai berendezé-
sekkel lehet kellően biztonságossá tenni a 
folyamatot.  
   A második előadás az atomerőművek ka-
tasztrófáiról szólt: az 1986-os csernobili és a 
tavalyi japán erőmű-katasztrófáról. Az 
atomerőművek meghibásodása ellen renge-
teg óvintézkedést hoznak, ezzel csökkentik a 
balesetveszélyt. Az előadás végén mindenki 
kitöltött egy totót, amellyel ajándékokat le-
hetett nyerni. Véleményem szerint ez az elő-
adás mindannyiunk számára érdekes és 
hasznos volt.  
   Remélem, mindenki választ kapott a kérdé-
seire és a megszerzett tudást tudja majd 
hasznosítani a jövőben, hiszen felelősek va-
gyunk egymásért:  

"A földet nem apáinktól örököltük,  
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." 

Vincze Fanni 11.G 

Pedagógusnap 
„Ha szeretsz, többet látsz a világból, s minél többet látsz, annál jobban 
szeretsz.” Ezzel a mottóval hívta meg a SZIGNUM 4. évfolyama az 
intézmény dolgozóit pedagógusnapra. A 2012. június 1-jén rendezett 
ünnepi megemlékezésen az iskola diákjai nevében, a legnagyobb 
alsó tagozatosok és iskolánk kis és nagy énekkarosai köszöntötték 
verses-zenés műsorral és egy szál virággal a felnőtteket. 



 

 

„A VILÁG PONTOSAN AZ, AMIK MI VAGYUNK!” 
 
Immár évek óta hagyománnyá vált iskolánkban a „Testvérek műsora”, azaz gimnazistáinkat ballagásuk reggelén 
egy rövid színdarabbal lepjük meg. A főszerepeket a ballagók testvérei játsszák, a mellékszerepeket az irodalmi 
színpadosok kapják. Ezúttal a Kam tükre c. koreai mesét vittük színre. Az alábbiakban részletek következnek a for-
gatókönyvből.  
 
Szereplők:  
Pak (Kam): Papp Norbert (11.G),  
apja, Minhó: Forró Attila (7. G)  
felesége, Hjoncse: Forró Petra (11.G);  
lányuk, Sonmi: Szurmik Dóra (3.a) 
Jonszam, pap: Barna Richárd (7.G)    
Tükör: Szabó Katalin (11.G) 
Piaci árus: Bencze Krisztina (11.G) 
Narrátor: Fletan Beatrix (7.G) 
 
A történet elején a Pak egy kis faluból Szöulba megy, hogy tapasztalatokat szerezzen az életről, a világról, önma-
gáról. Mikor visszatér, a csomagjában marad egy apró ajándék, egy különleges fémlap… A családtagok egyen-
ként fedezik fel a „mágikus tárgyat”.  
 
SONMI: Ide nézzetek! (nézegeti) Apa hazahozott egy csinos fiatal lányt, és varázslattal ebbe a fémlapba rejtette! 
Milyen kedves arca van! És milyen bájos! 
HJONCSE: (tükörbe néz) A kegyetlen ember! Hazahozott a városból egy ilyen rigolyás öregasszonyt, aki elfoglalja 
a helyem. Micsoda rossz természetű nőnek néz ki! 
MINHÓ: (tükörbe néz) Milyen csúnya egy vénember! Gondolom, meg akarja enni az én rizsemet, s az én ágyamban 
akar aludni! (sikoltozásuk hallatára PAK berohan a házba)  
HJONCSE: (szidja) – Te gazember, mit képzelsz?! Hazahozod ezt a gonosz képű asszonyt, hogy elfoglalja a helye-
met! 
PAK: Nem erről van szó, hogy képzeled (szavába vág az öreg) 
MINHÓ: …és hazahozod ezt a csúf vénembert!  
PAK: De én nem… (szavába vág a kislány)  
SONMI: És hazahoztál nekem egy testvért? Én annyira örülök! Nagyon szeretlek, apa! 
PAK: Gyertek velem, meglátjuk, mit szól hozzá a pap. 
 

jelenet – papnál 
 Narrátor: Így elvonultak a falu papjához.  
JONSZAM: Kerüljetek beljebb kedveseim. Vendégeim vagytok egy kis rizslére. 
PAK: Ó, bölcs Jonszam, segíts nekünk! Nem tudom, mi történhetett, mióta visszajöttem Szöulból, nem értem a csalá-
domat. 
HJONCSE: – Méghogy te nem értesz?! Miféle kegyetlen ember vagy te! (iszik, nyugszik) Hazahozol a fővárosból 
egy fémlapba zárt rossz természetű nőt! Mit képzelsz (iszik, nyugszik) tán még hálás is legyek érte?! 
MINHÓ: Miféle nőt? Egy csúnya vénembert hozott! (iszik, nyugszik) Az majd jól kiesz minket a vagyonunkból, csak 
nézhetjük… (iszik, nyugszik) Milyen meggondolatlan voltál, fiam! 
JONSZAM: Hadd nézzem azt a mágikus fémet. Én jártam már több nagyvárosban, ismerem azok csodáit.  
JONSZAM: Mindannyian tévedtek. Minden, amit láttok, egy bölcs öreg papnak az arca. Ostobák vagytok.  
Tükör: „A világ egy hatalmas tükör. Visszatükrözi felénk azt, amik vagyunk. Ha kedvesek, ha barátságosak és ha 
segítőkészek vagyunk, akkor a világ kedvesnek, barátságosnak és segítőkésznek fog felénk bizonyulni. A világ 
pontosan az, amik mi vagyunk!” (Thomas Dreier) 
JONSZAM: A jövőben, ha dühbe gurultok, igyatok meg lassan egy csésze rizslevet, mielőtt megszólaltok. 
Remélem, maradandó élményt adhattunk a ballagóknak, eredményes érettségi vizsgát kívánunk nekik!  

Mészáros Ildikó tanárnő  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

PAPÍRGYŰJTÉS 
   Rekordmennyiségű, 6,5 tonna papír gyűlt össze a SZIGNUM hagyományos tavaszi kezdeményezésén, amelybe 
diákjaink és családjaik nagy aktivitással kapcsolódtak be. Az ötnapos akcióval nem csupán környezetünket lomtala-
níthattuk, de a későbbi újrahasznosítás miatt több mint 100 fa életét is megmentettük. A legtöbb papírt a 3.b osztály 
hozta, 1482 kg-ot (25 fát jelent), ezzel ők lettek az első helyezettek az alsósok között is. A további eredmények: II. 
2.b 809 kg (13 fa), és III. 1.a 642 kg(10 fa). A felsős-gimnáziumi korosztályban I. 8.G 643 kg(11 fa), II. 518 kg( 9 
fa), III. 8.a 406 kg(7 fa). Az első helyezettek torta jutalomban is részesültek. A befolyt összeget a SZIGNUM őszi Csa-
ládi napjának programjaira fordítják a szervezők. Újsággyűjtés a következő tanévben, szeptember 3. hetében lesz.  



 

 

HIT-ÉLET 
BOLDOG TERÉZIA ANYA ÉS AZ EUCHARISZTIA 

 
   Ebben a hónapban ünnepeljük az Úrnapja 
ünnepét, amely arra irányítja figyelmünket, 
hogy Jézus valóságosan jelen van számunkra 
az Oltáriszentségben. A Magyar Katolikus 
Lexikon néhány gondolatát szeretném idézni: 
„Az Eucharisztia a görög eu és kharisz sza-
vakból ered, amelynek jelentése hálaadás. Tág értelemben 
a szentmisét jelenti, szoros értelemben az Oltáriszentséget. 
Már az 1. század végétől az Oltáriszentség jelzésére hasz-
nálták az utolsó vacsora szavai alapján: 'Kezébe vette a 
kenyeret, hálát adott (gör. euchariszteszasz)'. Az Eucharisz-
tia elnevezés bizonyára a benne levő kharisz, 'kegyelem, 
kegyelmi adomány' fogalom miatt lett általánosabb, hiszen 
az Egyház úgy élte meg az utolsó vacsora titkát, mint Jézus 
szeretetének ajándékát. Teljes értelemben az Eucharisztia 
Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt.” 
   Boldog Terézia anyánk így ír: „Azért alapította Jézus az 
Oltáriszentséget, hogy önmagát adja nekünk, mert tudta, 
hogy aki az övé, nemcsak kegyelmei után fog sóvárogni, 
hanem a vele való bensőséges egyesülésre is vágyik majd. Ezt 
a vágyat ő maga csepegtette szeretteibe, hogy mint drága 
kincsüket akarják bírni.” 
   Az idézett szentírási rész Jézus példázata alapján érzé-
kelteti számunkra, mit jelenthet, ha valaki megtalálja ezt a 
kincset, amely a legfőbb boldogság. 
„A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett 
kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, az-

tán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és 
megvette a szántóföldet. A mennyek országa hasonlít a 
kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy 
nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, 
amije csak volt és megvette.” (Mt 13,44-46) 
   Boldog Terézia anya nemcsak komolyan vette ennek az 
igének az üzenetét, de vágyott arra is, hogy a kincs a szíve 
mélyén lakozzon. 
„Szerelmes szentségi Jézusom, aki irántam való szerelmedért 
vagy jelen az Oltáriszentségben, kérlek, vond magadhoz 
egész szívemet, annyira, hogy ne gondoljon másra, csak te-
rád. Ó, örök Ige, emberré lettél. Kisgyermekként jöttél közénk 
egy istállóban, máskor szegény vándor voltál, majd elítélt a 
kereszten, és végül kenyér az oltáron. Ó végtelen szeretetre-
méltóság, mikor kezdek végre válaszolni a szerelem ennyi 
találékonyságára?” 
   Megtalálta válaszát, vágya teljesült, amikor éjszakánként 
több órán át tudott virrasztani az Oltáriszentség előtt vagy 
a szentmisék meghitt pillanatában magához vette Jézust. 
Ekkor egyesült a szíve az övével.  
   A következő fohász, amely az ő ajkán fogalmazódott 
meg, bennünk is felélesztheti a szeretet vágyát, hogy gya-
korta egyesülhessünk a szentségi Jézussal: 
Jézusom, szeretett Uram, kelts fel bennem éhséget a szentál-
dozás után, hogy megvalósuljon egyesülésem Veled, hiszen 
egész életemben erre akarok törekedni! Add nekem véghetet-
len szeretetedet, és add, hogy örökre és kizárólag a tied le-
gyek! Ámen. 

Magyaros Rita M. Veronika SSND 

ÉVFORDULÓ 
120 ÉVE SZÜLETETT MINDSZENTY JÓZSEF ESZTERGOMI ÉRSEK, 

BÍBOROS, MAGYARORSZÁG HERCEGPRÍMÁSA 
Életút sorozatunkat Mindszenty József vértanúságával foly-
tatjuk. (1848-1956) 
   Esztergomnak 79. érseke, amikor -- úgy esti félkilenc óra-
tájban -- a palota kapuja elé járó rendőrbusz motorjának 
a zúgását meghallotta, felkelt az imazsámolyról és a szoba 
közepére állva fogadta az ajtót kopogás nélkül belökő, a 
Moszkvában politikai rendőrtisztté átképzett volt telekügy-
nököt és rendőreit.  
 ,,Azért jöttünk, mondta köszönés nélkül a hívatlan vendég, 
hogy önt letartóztassuk.” 
   A Prímás nem méltatta válaszra a betolakodót. Szó nélkül 
a szekrényhez lépett, kivette belőle a télikabátját, kezébe 
a breviáriumát, a papi imakönyvét és a rendőrgyűrűtől 
körülvéve megindult a lépcsőház felé. Édesanyjától sem 
köszönhetett el. Már sötét éjszaka volt, amikor az ÁVO köz-
pontjába, az Andrássy út 60.-ba, a borzalmak házába 
megérkeztek. Másnap reggel, 1948. december 27-én Ká-
dár János belügyminisztériumának a sajtóosztálya a követ-
kező nyilatkozatot adta ki: ,,Mindszenty esztergomi érseket 
a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény, ha-
zaárulás, kémkedés és valutaüzérkedés gyanúja miatt a 
rendőrhatóság őrizetbe vette.” 
   Kádár János nyilatkozata azonban se otthon, se a sza-
bad Nyugaton nem talált hitelre. Annál nagyobb visszhang-
ja lett Mindszenty József egyidejűleg közzétett, előre elké-
szített nyilatkozatának, amelyet lezárt borítékban már na-
pokkal előbb átadott az esztergomi főkáptalannak, illető-
leg egy bizalmas emberével kiküldött Bécsbe.    A jellegze-
tes Mindszenty-stílusban készült írásbeli üzenet rövid, mar-
káns mondataival közölte a magyar néppel és a világ köz-

véleményével, hogy mindaz, amivel rágal-
mazzák, és aminek az alapján majd 
a ,,néptörvényszék''-nek csúfolt kommunista 
vészbíróság el fogja ítélni, szemenszedett 
valótlanság.  

A szűkszavú szöveg egyben azt is bizonyítja, hogy teljes-
séggel tisztában volt azzal, hogy minek néz elébe.  
„Nem vettem részt - írta - semmiféle összeesküvésben. Nem 
mondok le érseki székemről. Nincs vallanivalóm és semmit sem 
írok alá. Ha mégis megtenném, az csak az emberi test gyen-
geségének következménye és azt semmisnek nyilvánítom.” 
A Hercegprímást kegyetlen kínzásoknak vetették alá. Vég-
sőkig kimerülten vánszorgott vissza a cellájába, ahol azon-
ban újabb gyötrelem várta, mert lefeküdni nem engedték. 
Ha pedig ülve elszunnyadt, durva oldalbalökésekkel feléb-
resztették. Az aludni-nem-engedés ugyanis a beismerő val-
lomásra való előkészítés szerves részét képezte. A testi kín-
zások, ütlegelések tovább folytak. 
   A tárgyalás napjának reggelén, 1949. február 3-án 
gondosan meg kellett mosakodnia, szép simára borotvál-
ták, vadonatúj papi civilruhába öltöztették, és ujjára húzták 
a püspöki gyűrűjét. 
   A moszkvai koncepciós, előre kitervelt, perek mintáját 
utánzó és mindössze három napig tartó népbírósági tár-
gyalás végén a fővádlottat és egyik társát életfogytiglani 
fegyházra ítélték. 
Az egész világközvéleményt képviselő testület - a Szovjet 
és csatlósainak tiltakozásával nem törődve -a magyar egy-
házfő elleni ítéletet nemzetközi sérelemnek nyilvánította.  
Valószínűleg ennek az általános világ-felháborodásnak volt 
köszönhető, hogy az elítéltet a tárgyalóteremből nem azon-
nal a fegyházba, hanem a Gyűjtőfogház rabkórházába 
szállították. (folytatjuk)            Barócziné Jantos Éva tanárnő 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
LEHÁR FERENC – CIGÁNYSZERELEM 

 
  Május 23-án nagy lelkesedéssel indultunk különbusszal Budapest felé, hogy megnézhessük Lehár Fe-
renc Cigányszerelem című művét. 
   Mikor odaértünk, nagy örömmel fogadtuk, hogy sok számunkra kedves színész is alakít ebben a da-
rabban, mint például Dolhai Attila, Csonka András és végül, de nem utolsó sorban: Szulák Andrea. Rög-
tön az elején lenyűgözött minket az Operettszínház gyönyörű látványa: a hatalmas csillár, a nagyszín-
pad, s amikor működésbe lépett a forgószínpad, az valami lenyűgöző… 
   A darab gyönyörű volt – legjobban a látvány ragadott magával bennünket: amikor egy vagy két 
színész énekelt és járt a színpad előterében, addig a többiek a háttérben úgy álltak mozdulatlanul, amiről tanáraink 
csak álmodni mernek velünk kapcsolatban becsengetés után. 
   A Cigányszerelemben három különböző kultúra, három egymással összebékíthetetlen világ találkozik és ütközik egy 
romantikus szerelmi történetben. A darab a szabadságvágy, a boldogságkeresés örök témáját kiszélesíti azzal, hogy 
mennyire sérülékeny is lehet a különböző népek békés egymás mellett élése. 
   Erdélyben, egy magyarok, románok és cigányok lakta területen él Zórika (Lukács Anita), Dragoján Péter (Benkóczy 
Zoltán) vidéki földbirtokos lánya, és esküvőjére készül a szomszéd gazdag paraszt fiával, Gáborral (Boncsér Ger-
gely). A ceremóniára azonban váratlanul betoppan Józsi (Dolhai Attila), Zórika gyerekkori szerelme, aki a közeli ci-
gánysor viskóiból verekedte fel magát egy vidéki város elsőszámú prímásává. A tervezett házasságot elsöpri a régi 
szerelem, és Zórika minden elvárást felrúgva megszökik Józsival, hogy kövesse őt a cigánytáborba. A szökést nem 
csupán a megszégyenült örömapa és az elhagyott vőlegény nézi rossz szemmel, hanem Józsi korábbi szeretője, Ilona 
(Frankó Tünde), a vidéki primadonna is, hívatlanul megjelenik Dragoján Péter birtokán, hogy tönkretegye az esküvőt. 
Bár ennek a darabnak nem teljes happy end a vége, mivel Józsi és Zórika nem maradnak együtt… de megindító 
történet az, ahogy egyikőjük sem tudja feladni saját szokásait… 
   Nagyon jól éreztük magunkat, a darab sok vicces és sok szép elemet mutatott számunkra, mely a mi életünkben is 
jelen van, és csak akkor vesszük észre, ha rámutatnak. Felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk, amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni Csapóné Mónika néninek, az osztályfőnökünknek.  
   Remélem lesz még ilyen alkalom, hogy elmehessük néha-néha megnézni egy-egy darabot.         Forró Petra 11. G 

BEVETTÜK KALOCSÁT ÉS KÖRNYÉKÉT 

   Az idei tanévben Kalocsára szerveztük a háromnapos osztálykirándulásunkat. 
Május 21-én reggel indultunk, az első megállóhelyünk a Gemenci-erdő volt, ahol 
sok érdekes élőlényt láttunk és gyönyörű környezetben sétáltunk. Nagy élmény volt 
a kisvasutazás is. A szállásunk Foktőn, egy plébánián volt, itt megérkezésünk után 
bundáskenyeret sütöttünk, Szilágyi Gábor vezetésével. Élményszerű volt az este, 
főleg a felnőtt kísérőink számára, mert mi igazán jól éreztük magunkat és alvás 
helyett beszélgetéssel, játékkal töltöttük az időt. Ennek következtében másnap 
igencsak fáradtan ébredtünk a tartalmas programokra. 
    Meglátogattuk Kalocsán a Porcelán Manufaktúrát, a Paprika Múzeumot, az Érseki Könyvtárat és Kincstárat, az 
Olajsajtoló üzemet, a Malomtelelői-tanösvényt. Itt több osztálytársunk érdekes mutatványokat mutatott be a kis tó-
hoz vezető lejtőn. Az esti vacsora után társasjátékoztunk. A hazafelé vezető úton megálltunk Kiskőrösön, Petőfi Sán-
dor szülőházát tekintettük meg, voltunk az egykori érseki kastélyban és a pincefaluban is. A vendéglői ebédünk 
után még szerettünk volna egy erdei sétát tenni, de az előző napi vihar okozta sár miatt ezt kihagytuk. Összességé-
ben egy vidám hangulatú és jól megszervezett kirándulásban volt részünk, reméljük, jövőre is sikerül hasonlót szer-
veznünk.                           A 7.a osztály tanulói 

Plébániai ház-táji  
Keresztelkedés 

Fehérvasárnap, 2012. április 15-én váltak Isten gyermekévé és az egyház tagjává azon tanulóink és 
testvéreik, akik részesültek a keresztség szentségében, a Szent István Király templomban:  Ádók Robin, 
Xu Leila, Gyüre Brigitta, Gyüre Laura, Gyüre Dorina, Varga Réka, Vajna Ágnes, Zsivola Csenge, Tóth 
Dominik, Deneus Eliza, Lengyel Boglárka, Lengyel Maja, Mándoki Alex, Mándoki Klaudia, Kabát 
Goldina, Varga Sándor Zalán 

Elsőáldozás 
Pünkösd ünnepe előtt egy héttel vették magukhoz először az Oltáriszentséget:  
 Ádók Robin, Ádók Eliza, Beinschroth Ninett, Czervenkó Ákos, Dancsi Péter, Hudák Anna, Jankó 
Dominik, Kurusa Diána, Kőrösi Dóra, Magyar Gábor, Matajsz Patrik, Nyerges Bálint, Pipicz Gá-
bor, Rácz Róbert, Reisz Gábor, Széll Zalán, Szurmik Dóra, Stachó Natália, Tilimpás Laura, Vajda 
Vendel, Varga Réka, Varró Patrik, Rontó Bernadett. 
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LOGIKAI FELADVÁNY- EREDMÉNYHIRDETÉS 
 
  Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a játékban. Az igazi 
eredmény és nyeremény maga a részvétel és a gondolko-
dás. Gratulálok a kitartóknak ehhez! Bíztatok mindenkit, 
hogy következő tanévben is folytassa szorgoskodását, illetve 
bíztassa erre barátait, szüleit is!  
  Jutalomban részesülnek: 

• általános iskola: Reiszné Surinás Piroska néni  
                           és osztálya 
• gimnázium: Reisz Mariann 
• szülők: Kovács Zoltánné. 

Jutalmukat a tanévzáró alkalmával az osztályfőnöktől vehe-
tik át. A következő tanévben új kihívásokkal várlak Titeket! 
Addig is hasznos, pihentető nyarat!  

Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

HÍREK 
Matekos sikerek 

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2012 februárjában, a 
Makói Általános Iskola Kálvin Tagintézményében rende-
zett megyei fordulóján 6. osztályosaink a csapatok közti 
versengésben a 6. helyen végeztek. Az évfolyam leg-
eredményesebb SZIGNUM-os versenyzője Kőrösi Fanni 
lett, aki a 34. helyet szerezte meg. Ebben a korosztály-
ban ügyesen szerepelt Reisz József és Dobra Tamás is. 
Harmadikosaink a 27. regionális helyet vívták ki, közü-
lünk Csizmazia Csenge érte el a legjobb helyezést isko-
lánkból. Ötödikeseink összesítésben 34.-ek lettek. Gratu-
lálunk minden versenyzőnknek, és felkészítő tanáraiknak, 
Vigh Istvánné Etelkának és Reiszné Surinás Piroskának! 

VERSENYEREDMÉNYEK 
Ping-pong A szegedi asztalitenisz megyei versenyen, áp-
rilis 15-én Dobra Tamás az I. helyen végzett. Felkészítője 
Kanderné Németh Györgyi tanárnő.  
Vers Április 16-án, Szegeden az Ady Endre Versmondó 
Versenyen Moldován Péter a II. helyen végzett. Felkészí-
tője Mészáros Ildikó tanárnő volt.  
Népdal A május 6-án szervezett budapesti Országos 
Népdaléneklési Versenyen Vincze Vivien arany minősí-
tésben részesült. További szép sikereket kívánunk! 
Úszás A 2012. május 19-én, Kecskeméten rendezett Or-
szágos Uszonyos Úszó Diákolimpián Csizmazia Csenge 
(3.b) IX. és XII., Varga Réka (3.b) VI., VII., és XII., Novák 
Csongor (1.a) VII., X., és XII.helyezést ért el. Testnevelő 
tanáraik: Kanderné Németh Györgyi és Szabó Anita 
Mária. Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Marek tanár úr kiállítása 
Brzózka Marek fiatal szegedi szobrászművésznek válo-
gatott műveiből nyílt kiállítása Szegeden, a Mars téri 
piac nagycsarnokának egyik átkötő hídján.- tudósított a 
delmagyar.hu május 11-én. „Ezzel egyben felavatták az 
úgynevezett Művészetek hídját is, ahol a jövőben időről 
időre képzőművészeti alkotásokat szeretnének bemutat-
ni. A kiállítást megnyitó Gyimesi László városfejlesztési 
és külügyi tanácsnok elmondta: a hidak egyben szimbó-
lumok is, az emberek közötti kapcsolatokat jelképezik – 
ezúttal éppen a magyarok és a lengyelek közötti ezer-
éves barátságot.” A SZIGNUM pedagógusának munkái 
a Mars-téri piac Nagycsarnokában 2012. június 30-ig 
tekintetők meg. 

A Magán Zeneiskola és a Szent István Egyházi 
Általános Iskola és Gimnázium közös 

szervezésében2012. május 31-én, Növendék 
hangversenyre került sor. Közel két órás, szín-

vonalas rendezvényen több mint 50 tanuló adott 
számot egész éves tudásáról. 

Fellépő növendékek: Árva András-gitár, Balogi Panna-furulya, 
Böngyik Gabriella-furulya, Bruger Benedek-zongora, 
Czervenkó Ákos-gitár, Csapó Boglárka-fuvola, Csávás Levente 
Zsolt-gitár, Csikota Levente-trombita, Csikota Péter-trombita, 
Csizmazia Csenge-furulya, Dévai Virág-fuvola, Dobra Tamás 
Levente-klarinét, Fábián Dávid-gitár, Fábián Gergő Ábel-tuba, 
Farkas Dávid Tamás-gitár, Gules Gabriella-zongora, Gyenge 
Loretta-furulya, Gyimesi Norman-klarinét, Győrfi Mónika-gitár, 
Horváth Martin-furulya, Hudák Anna-furulya, Juhász Kitti-
furulya, Kiss Levente-gitár, Korcsog Gyöngyi-furulya, Korcsog 
István-tuba, Kunos Márkó Gábor-gitár, Lakatos Balázs-klarinét, 
Lakatos Bence-klarinét, Majoros Viktória-zongora, Marsi Ger-
gely-klarinét, Mészáros Zsóka-furulya, Miklai Zsolt-gitár, Mol-
nár Réka Anna-zongora, Nacsa Krisztina-fagott, Nagy Petra-
furulya, Németh Lilla-fuvola, Pap Erős-gitár, Pipicz Gábor-
gitár, Piros Dorka Anna-furulya, Reisz Gábor-furulya, Reisz 
Mariann-fuvola, Számel Jázmin-zongora, Szekeres Hunor-
furulya, Széll Zalán-fuvola, Szilágyi Botond-furulya, Szűcs And-
rás-hegedű, Szűcs Sebestyén-harsona, Túri Edina-furulya, Vad-
lövő Anna-furulya,, Varró Liliána Beatrix-zongora, Varró Pat-
rik György-zongora, Vincze Vivien-fagott, Vízhányó Dávid-
trombita, Weszely Bence Tamás-klarinét, Weszely Regina Má-
ria-fuvola, Wursach Paul Jörg-ütő  Felkészítő tanárok:  Benák 
Zsolt, Bíró Anita, Boros József, Csikotáné Erdei Eleonóra, Dr. 
Csizmadia Lajosné, Erdei András, Hotzi Zoltán, Kormos Zoltán, 
Krátky Richárd, Nagy Endréné, Nagy Sándor, Papp Miklós, 
Rakonczás Pál.  

Zongorán kísér: Horváth Andrea, Kiss Rózsa 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2012. június 
16. szo 8.a osztály ballagása 

18.h-
19.k 

12.G osztály szóbeli érettségije 

19. k Bankett 

21. cs 16-18 ó Bizonyítványosztás, tanévzáró 
ünnepség 

18-21 

h-cs 

Pedagógus továbbképzés 

22. p Záró tantestületi értekezlet 

25-27. 

 h-sze 

Pedagógus lelkigyakorlat 

NYÁRI SZÜNET! ☺☺☺☺ 

TISZTELT SZÜLŐK! 
Intézményünkben a jövő tanévtől szeretnénk bevezetni 
az elektronikus napló használatát. A működő rendszer 
létrehozásához már most szükséges egy hosszú előké-
szítő munkát végeznünk. Az lenne a kérésünk, hogy mi-
előbb juttassák el számunkra elérhetőségeinken az 
Önök és a gyermekük e-mail címét, ahová az értesíté-
seket küldhetjük. Amennyiben nincs még e-mail címük, 
kérjük, hozzanak létre saját maguk és a gyermekük 
részére is. Segítségüket előre is köszönjük! 


