
 

 

        

 

VIII. évfolyam 10. szám 2012. október 

2012/2013: A TUDÁS ÉVE 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA 

„Legyek fa, melyen villám fut keresztül, 

Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül 

Legyek kőszirt, mit hegyről a völgybe 

Eget-földet rázó mennydörgés dönt le.” 

(Petőfi: Egy gondolat bánt engemet) 

  Az alkalom tartalmát és jelentőségét nagyszerűen kife-
jező, méltó műsorral emlékezett meg a SZIGNUM 1849. 
október 6-áról. A 7. évfolyamosok előadását Kaáriné 
Czipork Andrea tanárnő szervezte. 

AZ 1956-OS FORRADALOM EMLÉKEZETE 

„Sok dal született a közelmúltban is, amelyek már nagyszü-
leink, szüleink megélt fájdalmából, a tegnap friss emlékei-
ből merítettek. Higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büsz-
kébbek leszünk elődeink tetteire, egy kicsit mindig erőseb-
bek, okosabbak, összetartóbbak leszünk a mindennapok-
ban, mert ez 1956 igazi üzenete.”(forrás: internet) 

    

     A SZIGNUM ünnepi megemlékezésére október 19-én, 
pénteken 8 órakor kerül sor, a 8. évfolyam szervezésé-
ben.  

Kedves Barátaink! 
    
  Mi, a Boldogasszony Iskolanővérek, 
kérünk benneteket, hogy imádkozzatok 
értünk, miközben megkezdjük Általános 
Káptalanunkat hogy a kongregáció jö-

vőbeli életének, küldetésének irányt adjunk, és hogy 
megválasszuk a generális főnöknőt és tanácsosait.  
   Az olaszországi Aricciában, a Casa Divin Maestro-ban 
ülésezünk szeptember 19-től október 24-ig, és nagyon 
hálásak vagyunk a velünk érzett szolidaritásért.  
 
   Tisztelettel: 

    A Generális Tanács 



 

 

FÓKUSZ - ECL NYELVVIZSGÁK 

ECL NYELVVIZSGA A SZIGNUM-BAN 
   2012. szeptember 1-től iskolánkban akkreditált ECL nyelvvizsgát lehet tenni. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy iskolánkban lehet jelentkezni a vizsgára, az iskola biztosítja a helyszínt az írásbeli 
és szóbeli vizsgához, valamint nálunk vehető át a sikeres nyelvvizsgát igazoló magyar és nemzet-
közi bizonyítvány is. Iskolánkban angolból és németből lehet vizsgázni. A vizsgahely mindenki szá-
mára nyitva áll, így nem csak iskolánk tanulói jelentkezhetnek, hanem bárki, aki vizsgázni szeretne. 
Az első nyelvvizsgázási lehetőség 2012. decemberében lesz. 
   ECL nyelvvizsgát négy különböző szinten lehet tenni: A (kezdő), B (alapfok), C (középfok) és D 
(felsőfok) szinten. Alap-, közép- és felsőfokon az vizsgázhat, aki már betöltötte a 14. életévét. A középfokú írásbeli 
vizsgák általában szombaton délelőtt vannak, míg az alap- és felsőfokú vizsgák időpontja pénteken.  
   A vizsga minden szinten négy részből áll, és minden részhez két-két feladat tartozik. A vizsgázóknak két olvasott és 
két halott szövegértést mérő feladatot kell megoldaniuk, majd két fogalmazást kell írni a megadott témakörök alap-
ján. Az írásbeli vizsgán használható szótár. Az ECL vizsga egyik nagy előnye, hogy nem kell nyelvtani tesztet megol-
dani. Ezt követően a szóbeli vizsgán egy rövid bemutatkozás után a vizsgázóknak egy megadott témakörről kell be-
szélgetni, majd egy képleírás következik. A szóbeli vizsgán két vizsgázó vizsgázik együtt. Lehetőség van arra, hogy 
a vizsgázók kiválasszák, hogy kivel akarnak együtt vizsgázni. Az értékelést két vizsgáztató végzi, és a vizsgáról 
hangfelvétel készül.                                  Polcsánné Lengyel Orsolya 

Vizsgaidőpontok a 2012/2013-as tanévben: 

További információ: www.szignum.hu, www.ecl.hu 
Elérhetőség: ecl@szignum.hu, valamint személyesen az iskolatitkárságon és Polcsánné Lengyel Orsolyánál 

2012. december 6. alapszint (A1) 

jelentkezési határidő: 2012. november 8.   7. alapfok (B1) és felsőfok (C1) 

  8. középfok (B2) 

2013. február 15. alapfok (B1) és felsőfok (C1) 
jelentkezési határidő: 2013. január 17. 

  16. középfok (B2) 
2013. április 18. alapszint (A1) 

jelentkezési határidő: 2013. március 21.   19. alapfok (B1) és felsőfok (C1) 

  20. középfok (B2) 

2013. június 21. alapfok (B1) és felsőfok (C1) 
jelentkezési határidő: 2013. május 23. 

  22. középfok (B2) 

A SZIGNUM AZ UNIÓS ÉLVONALBAN 
 

    A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnáziumból Baloghné 
Kovács Éva angoltanár – az országban a legjobb 15 e3-as pályázó kö-
zé jutva – a 2012-es évben ott lehetett egy nagy jelentőségű nemzetközi 
eseményen, az eTwinning Nemzetközi Konferencián, Budapesten. 
   A kezdeményezést az Európai Sulinet (EUN), illetve Magyarországon 

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatta. A cél az volt, hogy minél több 
iskola megtalálhassa nemzetközi testvériskoláját és azzal közös projektet kezdhessen. Ennek érdekében az Európai 
Uniós országok delegációinak tagjai olyan workshopokon vehettek részt, melyeken részletesebben megismerhették 
egymás projektjeit és lehetőség nyílt a közös munka kezdő lépéseire.  
   A SZIGNUM képviselője 18 európai ország pedagógusával oszthatta meg projektötletét, melyből hamarosan 
közös eTwinning projektek fognak megvalósulni. A projektekben való részvétel azt jelenti, hogy az iskola kiválasz-
tott angolt tanuló diákjai a partneriskolákkal közös projekteket készítenek illetve emailben tartják a különböző or-
szágok diákjaival a kapcsolatot. A diákok a projekt során folyamatosan használják az Információs és Kommunikáci-
ós Technológiákat (IKT). A projekt legfőbb értéke a gyermekek érdeklődésének megnyitása Európa illetve az euró-
pai országok felé. 
   A Konferencia záróünnepségén Baloghné Kovács Éva eTwinning@Olympics című projektjéért átvehette „Az év 
e3-as projektje” plakettet és díjat. Gratulálunk!                                                                

Kovács Éva 
Az eredményhirdetésről itt tudósítottak: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/etwinning/e3-etwinning-egyuttmukodesek 

A HÓNAP GONDOLATA 
"Egy nagyon fontos dologra jöttem rá az elmúlt közel húsz év alatt: hogy jót tenni jó. Tiszta, nemes öröm. De jó len-
ne, ha egyre többen mernénk ajándékká válni egymás számára! Hihetetlen, szédületes távlatok lennének az embe-
riség előtt, ha minél többen rá mernénk lépni a szeretet útjára! Miért ne lehetne arról álmodni, hogy milyen lenne ez 
a világ, ha a szeretet mozgatná az emberek szívét?"                                                                   Böjte Csaba ofm 



 

 

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 díja alkalmanként 300 
Ft-ba kerül, látogatásának feltétele ezen kívül a képes-
ségfelmérés és a fegyelmezett magatartás. 
 

Foci 
A labdarúgást kedvelő 7-8. évfolyamosoknak. Kispál 
Csaba tanár úr szakkört tart hétfőn 14:00-14:45-ig, a 3-
4. osztályosoknak csütörtökönként a 6. órá-
ban.  Jelentkezni a tanár úrnál lehet.  
 
 

Kicsik kórusa  
Hagyományosan, az iskola kápolnában várja Hedvig nő-
vér a jó hangú és fegyelmezett, 3-4 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 népdalcsokor 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 nagy előadóteremben tartja próbáit felsős és 
gimnazista diákoknak. A kari foglalkozásokra azokat 
várja Gabi néni, akik valóban kedvet éreznek, megfelelő 
adottságokkal rendelkeznek, és szívesen fellépnek iskolai 
és egyházi ünnepeken. Féléves terveikben szerepel a mi-
sékre, népdaléneklési versenyre, idegennyelvi délutánra 
és karácsony-váró szentmisére készülés. Az eddigi tagok 
mellett, újak jelentkezését is várja.   
 

Társastánc  
Az idei tanévtől kezdődően, először lehet igénybe venni a 
SZIGNUM-ban az alsóbb évfolyamokon (1-6. osztályig) a 
modern táncoktatást, amelynek keretén belül standard, 
latin és színpadi táncokat sajátíthatnak el a gyerekek 
délutáni foglalkozásként. Az oktatás az intézmény torna-
termében lesz, heti 1 órában. A tanult táncokat a gyere-
kek iskolai rendezvényeken előadják. A részvételi díj: 
2000 Ft/ hó (4x1 óra). Jelentkezés Szabó Anikó művé-
szeti vezetőnél: 30/353-2019, vagy személyesen. 1. kor-
csoport: 1-4. évfolyam, 2. korcsoport: 5-12. évfolyam. 

 

 
 

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 foglalkozásokra hétfőn és kedden kerül sor, 
14:00-16:00 óráig. 
 

Rajz  
Brzózka Marek tanár úr korosztályok szerint várja a mű-
vészet iránt érdeklődő, rajzolni tudó és szerető gyereke-
ket a 8.a termébe. Az alsósok számára a foglalkozás 
csütörtökönként lesz, két csoportban. Az első időpont 
14:00-14:45, a második 15:00-15:45. A részvétel osztá-
lyoktól függetlenül, más elfoglaltságokhoz igazítva törté-
nik, a szakkör célja itt a tehetséggondozás és fejlesztés. 
.A felsősök számára péntekenként 14:00-15:30-ig tarta-
nak a foglalkozások, amelynek karaktere különbözik a 
tavalyitól, elsősorban pályázatokra és kiállításokra ké-
szülnek munkák itt. Azokat várja ide Marek tanár úr, aki 
komolyabban szeretné magát versenyeken megmérettet-
ni. Október első hetében, a megadott időpontokban lesz 
tájékoztatás, csoportbeosztás és beiratkozás.  
 

Kerékpáros Baráti Kör  
A sok szép megvalósult úti céllal és kilométerrel büszkél-
kedő társaság szeretettel várja az érdeklődő bicajosokat 
évközi kisebb túrára, kirándulásra, melyeket plakáton 
hirdet meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör 
képviselteti magát, és ügyességi feladatokkal várja a 
diákokat.  
 

Német 
Német alapfokú nyelvvizsgára felkészítő szakkört indít 
Ábrahám Éva tanárnő szerdánként 14:00-15:30 ig a né-
met nyelvi teremben, ahová 7-8-9. évfolyamokról vár 
jelentkezőket. 
 

Francia  
Alapfokú francia nyelvvizsgára felkészítő órákat tart Ve-
réb Sándorné Anikó néni keddenként 14:45-től az érdek-
lődők számára. A tanárnő idén is folytatja a Barangolás 
Frankofóniában elnevezésű francia háziversenyt, amely 
hagyományosan, havonta megújuló feladatokat kínál.  
 

Infó délután 
Szabó Anita tanárnő a hét minden napján, hétfőtől csütör-
tökig, 16:00-16:55-ig, péntekenként 15:00-15:55-ig vár-
ja az informatika iránt érdeklődőket a szaktanteremben. 
A foglalkozások célja a tanulás, gyakorlás elősegítése, 
információszerzés, segítségnyújtás, és a tanulmányi köte-
lezettségek teljesítése után a hasznos, fejlesztő játékokkal 
egy kis kikapcsolódás nyújtása.  

Hasznos időtöltést kívánunk délutánonként is! 

SZAK(KÖR)KÉP 

KÁNYÁDI SÁNDOR:  
VALAMI KÉSZÜL  
Elszállt a fecske, 
üres a fészke, 

de mintha most is 
itt ficserészne, 

úgy kél a nap, és 
úgy jön az este, 

mintha még nálunk 
volna a fecske. 
Még egyelőre 
minden a régi, 

bár a szúnyog már 
bőrét nem félti, 
és a szellő is 

be-beáll szélnek, 

fákon a lombok 
remegnek, félnek. 

Valami titkon, 
valami készül: 

itt-ott a dombon 
már egy-egy csősz ül: 

Nézd csak a tájat, 
de szépen őszül. 



 

 

III. CSALÁDI NAP A SZIGNUM-BAN 
 
Alapötlet: az olimpia évében naná hogy ötkarikás, sok jó ember szomba-
ton üdülőben, napsütésben versenyezve együtt, egymásért. 
Bika, az a rodeós fajta. Amikor a szelíd jószág egyszer csak bevadul… 
Csúzlizás: a gyermekkori csínytevések újragondolva, amikor a kukoricasze-
mek felpörögnek. Automata galambetető és műköröm építő funkcióval 
Szabi bácsi módra.  
Dobtuk a részvételi szelvényt a dobozba, méghozzá jó sokat, mert szép 
számban futottunk a városi sportágválasztón is. 
Egy rejtély megoldódása a rongylabdázáskor: hogy kerül a tömött zokni a szakajtóba?  
Festés, méghozzá arc, amivel bárki ördög-, virág-, vagy cicafej lehetett és fájdalom nélkül kaphatott monoklit a 
szeme alá  
Gombzúgatás: nem volt elég tekerni, de a darázs-hangot is egy percig legalább hallatni kellett, avagy hogyan 
gabalyodjunk bele a legegyszerűbben egy kis madzagba… 
Hajtás, pontosan abroncsé: rozsdaverés magas fokon, betonon, vagyis mire jó egy rozsdás kerék és egy pálca? 
Igen alapos szervezés: minden klappolt, ügyesek voltatok! Köszi Andi és Anita és szülői közösség!  
Jó nagyokat csattogtattak, de pont ez volt a lényeg annak, aki ostort fogott. Most legálisan lehetett betyárkodni! 
Közösség, mégpedig szuper: diákok, szülők, tantestület együtt-nem is lehetne másként egy igazi Családi napon! 
Labda, ha rúgás: itt is bebizonyosodott, hogy nem elég célozni, de a lyukba is be kell találni! Ha pattogtatás: leg-
alább egy percig tudni kell! 
Mindenki megtalálta a kedvére való elfoglaltságot. A kicsik új dolgokat tanultak, a nagyok már rutinosak voltak, a 
legnagyobbak jót nosztalgiáztak.  
Nem a megtalálás, hanem az eldobás hozott szerencsét ezúttal a patkónál. Sőt a botra hajítás pecsétet minden-
képp. 
Ötlet: az alapot Icu adta, Isten áldja miatta! Sokat dolgozott érte, de megérte! 
Parasztolimpia: 13 népi játék újragondolva. Az ötkarikás játék, amivel mindenki nyert, egy jókedvű időutazást min-
denképp! 
Régi idők Jenga-ja: inkább torony, mint várépítés morzsolt csutkából. Sziszifuszi-képző SZIGNUM-módra. 
Szelektív hulladékgyűjtés, ahogyan még sosem próbáltad. Négy ember küzdelme egy flakonért és a megfelelő 
szeméttárolóért. 
Tekézés: a fakeret, 9 bábu és a nagy golyó minden elsöprő találkozása. 
Üveggolyózás: A Pál utcai fiúk-feeling, einstand nélkül. Úgy guríts, hogy begolyózz….a gödörbe! 
Vízhordás: a pöttyös kanna új szerepben, avagy a kínai módszer a Maros-parton. A kicsiben és a közepesben vi-
zeztünk, a nagyban csöveztünk-a kukoricával. 
Zsákban futás, vagy inkább ugrás: kinek a verebes, kinek a bolhás, kinek a tenyeres módszer jött be.  

Nekünk a SZIGNUM III. Családi-nap mindenképp. 
Sz.A.  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

SZOBORI BÚCSÚ ÓPUSZTASZEREN, 2012 - LELKINAP 7-8. ÉVFOLYAMOSOK SZÁMÁRA 
   A hetedik és nyolcadik évfolyamos diákok – a hagyományokhoz híven – a szobori búcsúra 
utaztunk.  
   Fél 10-kor értünk oda az ópusztaszeri emlékparkba és megnéztük az Árpád-szobrot. Az igaz-
gató úr ismertette a szobor és a park történetét, majd elmondta a tudnivalókat. Volt egy kis sza-
badidőnk fél 11-ig, akkor lehetett jelentkezni lovaskocsikázásra. A szentmisét Kiss-Rigó László megyéspüspök atya 
celebrálta, majd a „Szer üzenete”-díj átadása következett. Nemeskürty István és Levente Péter részesültek a kitün-
tetésben. Majd lejártuk a lábunkat, mikorra bebarangoltuk a park jurtáit, skanzenjét, falusi iskoláját… 
   Ezt követően jóízűen falatoztunk az otthonról hozott finomságokból, majd együtt megnéztük a Feszty-körképet. 
Mindenkinek nagyon tetszett a különleges alkotás.  
   A nap során egy tesztet kellett kitöltenünk, melynek a kérdései kapcsolatosak voltak a látnivalókkal és a progra-
mokkal. Ezek eredményeit később tudjuk meg, és nagyon várjuk. 
   A lelkigyakorlatra elkísértek bennünket osztályfőnökeink és tanáraink, közöttük Miss Leah, aki az idei tanévben 
érkezett hozzánk nyelvi lektorként az Egyesült Államokból.  
   A nap végén közös fényképeket készítettünk az emlékmű előtt. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, szíve-
sen fogunk emlékezni erre a lelkinapra.  

Fletan Beatrix 8.G 

Ima a SZIGNUM-ért  
Gyertek és imádkozzunk együtt iskolánkért!  

Gyermekek: minden hétfőn a negyedik óra utáni szünetben (11:40-11:50),  
felnőttek: minden hónap első keddjén 17:00-17:45-ig. 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

GÓLYAHÍR 
 

Az új iskolai esztendőben két új, és egy „régi-új” kolléga 
erősíti a SZIGNUM tantestületét. Arra kértük őket, hogy 
mutatkozzanak be olvasóink számára. 
Baloghné Kovács Éva tanító, angol nyelvtanár: 
- Makón születtem és azóta is itt élek. 
2000-ben végeztem a békéscsabai 
Tessedik Sámuel Főiskola tanítóképző sza-
kán, angol műveltségterületen. Eközben 3 
hónapig ERASMUS ösztöndíjasként az 
angliai Bradford Főiskola Tanítóképző 
Karán hallgattam órákat, valamint egy 
katolikus általános iskolában hospitáltam. 
Ez a 3 hónap rendkívül meghatározó volt az életemben és 
valószínűleg ezért is jelentkeztem ezek után a Pécsi Tudo-
mányegyetem angol szakára, ahol 2004-ben átvehettem 
angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai 
tanári diplomámat. 2000-től 2012-ig a Makói Általános 
Iskola Almási Tagintézményében dolgoztam általános 
iskolai tanítóként, illetve angoltanárként, ahol számos 
nemzetközi IKT (info-kommunikációs technológiával segí-
tett) projektet indítottam. 
   Fontosnak tartom, hogy az iskolában és a tanórákon 
olyan légkört teremtsek, ahol a gyerekek otthon érezhetik 
magukat. A tanulók személyiségét tiszteletben tartom, 
egyéni képességeiket az oktatás során figyelembe ve-
szem. Úgy gondolom, diákjaim számíthatnak a segítsé-
gemre a tanulmányi munkában, illetve életük egyéb 
problémáiban is. Továbbá törekszem az iskola életében a 
tanulók – nevelők - szülők közötti szeretetteljes emberi 
kapcsolatok kialakítására. Az a tény, hogy a SZIGNUM 
magyar-angol kéttannyelvű általános iskola, számomra 
nagyon vonzóvá tette az intézményt. Az angol nyelv tu-
dása számomra egy kincset jelent, hiszen külföldi embe-
rekkel tudok kommunikálni. Ezt a kincset szeretném meg-
osztani a diákokkal. Továbbá, angol szakos bölcsész dip-
lomámat eddig még nem tudtam kamatoztatni és ebben 
az iskolában, mivel gimnázium is, erre lehetőségem adó-
dik.  
   A magyar-angol kéttannyelvű általános iskolában az 
1.a és b osztályokban tanítom az angolt, mint idegen 
nyelvet illetve ezekben az osztályokban a célnyelvi tan-
órákon is én tanítom az ének-zenét, rajzot és a technikát 
angolul. Továbbá, az 1.b osztályban matematikát tanítok. 
A 8.G osztályban is tanítom az angolt, mint idegen nyel-
vet. 
   Az iskoláról, a diákokról és a kollégákról pozitív be-
nyomásaim vannak, hiszen úgy érzem mindannyian szere-
tettel fogadtak. Sokan jelezték, hogy ha bármilyen segít-
ségre van szükségem, szívesen segítenek. Úgy érzem, a 
diákokra is számíthatok. 
   Terveim között szerepel az elsős kisdiákokkal az angol 
nyelv és a matematika megszerettetése és ennek fenntar-
tása. Ezen felül sok érdekes kreatív dolgot szeretnék velük 
megvalósítani a rajz és technika órákon belül. Számos 
angol nyelvű gyermekdalt fogunk az ének-zene órákon 
közösen elsajátítani. Gimnazista diákjaimat pedig nem-
zetközi projektjeimbe szeretném bevonni, ezáltal kíváncsi-
vá tenni őket más kultúrák iránt. Továbbá, mivel köztu-

dott, hogy iskolánk nyelvvizsgacentrum is lesz, szeretnék 
bekapcsolódni az ECL nyelvvizsgáztatásba és remélem 
minél több saját diákot is sikeresen nyelvvizsgáztathatunk 
az angol szakos kollégákkal. 
   Van egy 4 éves kisfiam, aki középső csoportos óvodás; 
hobbim az utazás illetve nemzetközi projektek indítása, 
megvalósítása.  
Föedl Andrea angol nyelvtanár, 
aki GYES-ről tért vissza kö-
zénk:    
- Nagyváradon születtem és 
a gyermekkoromat is ott töl-
töttem, ami nagyon boldog 
időszak volt. Egy öcsém van, 
akivel mindig jól kijöttem, min-
dig számíthattam rá, és 
együtt vidám éveket töltöttünk. Tizenegy éve élek Makón. 
Tanulmányaimat Nagyváradon végeztem. Az általános 
iskolát a rogériuszi negyed egyik általános iskolájában, a 
középiskolát az Ady Endre Liceum (Gimnázium) angol-
francia nyelvszakán. Majd a Nagyváradi Egyetem böl-
csész karán végeztem angol-francia szakon.  
   Nagyon szeretem a munkámat. Már első osztályban 
tudtam, hogy tanító leszek. Kiváló tanító nénim volt. Az 
osztályban 41 voltunk ebből 35 szereztünk felsőfokú vég-
zettséget és ebből van, aki Amerikában tanít egyetemen, 
van, aki Ausztráliában kutató és még sorolhatnám. Tízéve-
sen kezdtem el angolul tanulni és akkor már biztosan tud-
tam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Az első nap a 
gimiben kiderült, hogy a nyelvtanulás egy hobbi lesz szá-
momra, nagyon érdeklődő voltam. Az angoltanárom, aki 
osztályfőnököm is volt, mindig mondogatta, hogy belőlem 
angol tanár lesz. Nagyon szeretem a gyerekeket. Úgy 
gondolom, ez az első, utána lehet majd nevelni, oktatni 
őket, életre nevelni, jó példát mutatni és maradó élményt 
hagyni a lelkükben. Nagyváradon tanítottam két évet és 
2001 szeptemberétől dolgozom a SZIGNUM-ban. Egy 
véletlen folytán kerültem Makóra, és ma már tudom, hogy 
mindennek oka és értelme van az életünkben. Jelenleg az 
oviban, az első osztályokban és a hetedik és nyolcadik 
gimnáziumi osztályokban tanítok angolt. Nagyon jól ér-
zem magam a suliban. A kollégák nagyon kedvesek és 
segítőkészek. Azt hiszem, nagy szerencsém van, hogy a 
kicsiknél is tanítok, mert ezáltal olyan kollégákkal is dol-
gozok, akiket eddig nem ismertem  közelről. Mindenkitől 
sokat lehet tanulni.  A gyerekek kedvesek. A kicsik nagyon 
segítőkészek és őszinték. A gimisek értelmesek és tisztelet-
tudóak. Szeretem minden csoportomat. A legfontosabb 
célkitűzésem, hogy a nyelvet megszeressék a diákok, ta-
nuljanak meg kommunikálni. Mindez csak kemény munkát 
igényel részemről is és tőlük is.  
   Férjemmel az egyetemen találkoztunk. Ő is bölcsésznek 
tanult. 2001 szeptemberében kötöttünk házasságot 
Nagyváradon. Két gyerekünk van: fiunk Ferdinánd, aki a 
SZIGNUM-ban tanul, és nagyon szereti az iskolát, az osz-
tálytársait.  A kislányunk Hédi, aki 2 és fél éves, a 
„suliban rajzolni tanítja a gyerekeket”, de valójában 
bölcsis. Sajnos kevés szabadidőm van, de legtöbbet a 
családommal vagyok. Szeretek velük lenni, mesét olvasni, 
viccelődni, olvasni, táncolni és sütögetni. 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB - 

Diákhírek: 
Október 15-én lesz a kézmosás világnapja. Az idén újra 
szeretnénk csatlakozni ehhez a nemes kezdeményezéshez, 
ezért kedves diáktársak kérünk benneteket, hogy ezen a 
napon figyeljétek, olvassátok iskolánk folyosóinak kiállító 
tábláit, falait, ablakait, valamint a kézmosó helyeket és 
népszerűsítsétek ti is a szappannal történő kézmosás fon-
tosságát! Ugyanis a rendszeres, alapos kézmosás hiánya 
miatt kialakuló fertőzések évente 3,5 millió gyerek életét 
követelik a fejlődő országokban. Tegyünk együtt a higi-
énés szabályok betartásáért! 
 
Érdekességek Sanyitól (nem)csak fiúknak: 
Az AC-130, avagy információk egy csatarepülőgépről: 
Feladata: közvetlen tűztámogatás, konvojok kísérete és 
légitámaszpontok védelme.   
Fegyverzete (két Vulcan 20 mm-es gépágyú 3000 lőszer-
rel, amely percenként 1800 lövésre képes, egy 40 mm-es 
Bofors L60 gépágyú 256 lőszerrel percenként 100 lövés 
tűzgyorsasággal és egy M102 105 mm-es mozsárágyú 
6-10 lövés percenkénti tűzgyorsasággal.) a törzsébe, ol-
dalt van beépítve, amelyek a kifinomult szenzorok segít-
ségével, sebészi pontossággal tudnak beavatkozni egy 
földi csatába, de képesek zárótüzet is zúdítani az ellensé-
ges állásokra. Ez különösen fontos például, ha egy lezu-
hant gép pilótáját akarják kimenteni az ellenséges kör-
nyezetből.  
Műszaki adatok:  
Gyártó: Lockheed-Boeing 
Hosszúság: 29,8m 
Fesztáv: 40,4m 
Magasság: 11,7m 
Szárnyfelület: 162,11m2  
Ürestömeg: 33063kg 
Maximális felszállótömeg: 69 750kg 
Hajtóműtípusa: Allison T56-A-15 
Hajtóművek száma: 4 
Hajtómű teljesítménye: 3661 kW 
Maximális sebesség: 612 km/h Utazósebesség: 592 km/h 
 
Személyzet: 5 tiszt (pilóta, másodpilóta, navigátor, tűzve-
zető tiszt, elektronikus hadviseléstiszt) és 8 sorkatona 
(repülőmérnök, TV-operátor, infravörös rendszer-
operátor, töltő, 4 lövész). 
Fedélzeti elektronika: radar (U: fázisvezérelt rácsanten-
nás), TV, infravörös szenzorok, ECM. 
Üzemeltető ország: csak az USA. 
Bevetették: Vietnám, Panama, Öböl-háború, Szomália, 
Albánia, Bosznia-Hercegovina. 
Ára: 132,4 millió USD 

 
Egy perc angol(humor):  

A bat story 
   A vampire bat came flapping in from the night covered 
in fresh blood and parked himself on the roof of the cave 
to get some sleep.  
   Pretty soon all the other bats smelled the blood and 
began hassling him about where he had got it. He told 
them to knock it off and let him get some sleep but they 
persisted in hassling him to no end until finally he gave in. 
   - OK! Follow me!- he said with exasperation, and he 
flew out of the cave with hundreds of bats following  close 
behind him. 
   Down through the valley they went, across the river and 
into the deep forest. Finally he slowed down, and all the 
other bats excitedly gathered around him. 
   -Do you see that rtee over there? – he asked. 
   -Yes, yes, yes! – the bats all screamed in a frenzy. 
   -Good – said the first bat – because I DIDN’T ! 

☺☺☺ 
Hihetetlen tények: az internetről 
1. A Facebook forgalmát jelenleg 30 ezer szerver szol-
gálja ki. 
2. Naponta egymilliárd YouTube videót néznek meg vi-
lágszerte. 
3. A világon jelenleg több mint 1, 73 milliárd ember 
használja rendszeresen az internetet. 
4. Tavaly összesen 90 trillió db e-mailt küldtek szerte a 
világon. 
   A közösségi oldalak 84%-án több a nő, mint a férfi 
felhasználó. 
 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Hotel Transylvania - Ahol a szörnyek lazulnak 
   Vérszívó vagy nászúton? Farkasember családi lazulá-
son? Rémkoppantó, aki belefá-
radt a szürke hétköznapok egy-
formaságába? Vár a Hotel 
Transylvania - minőségi pihenés 
és felfrissülés mindennemű rém-
nek, szörnynek és gonosz torz-
szülöttnek. 
   Drakula gróf ötcsillagos erdélyi luxusszállodájában a 
szörnyek és családjuk távol kerülhetnek az emberi világ 
zajától. Itt ejtőzik Frankenstein és a menyasszonya, Mú-
mia, a láthatatlan ember, egy egész farkas falka és kol-
légáik - míg egyszer egy halandó nem téved közéjük. A 
bajt csak fokozza, hogy a gróf nemcsak szállodaigazga-
tó, hanem apa is, aki eddig sikerrel óvta csemetéjét a 
valódi világ borzalmaitól: most azonban minden megvál-
tozik, mert a pihenőket akaratlanul megzavaró fiú bele-
szeret a gróf lányába. 

FOCIMÉRKŐZÉS A KOLESZBAN ☺ 

   2012 okt. 3-án a koleszben megrendezésre került egy kisebb focimeccs, amiben nem 
csak fiúk voltak, hanem lányok is részt vettek. A mérkőzésben benne volt még Szűcs Tamás 
kollégiumi nevelő illetve Zoli atya is. A nagy mérkőzés végére mindenki kellemesen kifá-
radt.  

Helyszínről tudósított: Szűcs Sándor 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
GÓLYAHÍR 

   Az új iskolai esztendőben két új, és egy „régi-új” kolléga erősíti a SZIGNUM tantestületét. 
Arra kértük őket, hogy mutatkozzanak be olvasóink számára. 
Kaáriné Cziprok Andrea magyar szakos tanárnő: 
- Salgótarjánban születtem, Nógrád megyében. Ott éltem 30 éves koromig. Az egri 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola magyar-történelem, majd az ELTE Bölcsészkará-
nak magyar nyelv és irodalom szakán diplomáztam. Első munkahelyem még Nógrád me-
gyében volt, majd Törökbálinton dolgoztam egy 12 évfolyamos iskolában. Férjemet kö-
vetve kerültünk Makóra 3 lányunkkal.  
   Nagyon örülök, hogy a SZIGNUM-ban dolgozhatok. Kedves és segítőkész kollégákat, nyugodt és barátságos lég-
kört találtam az iskola falai között. A 7., 9. és a 11. osztályokban tanítok.  A tanítás számomra hivatás: tudást átadni, 
vizsgahelyzetre felkészíteni, értékekre és emberségre nevelni. Ezeket igyekszem – lehetőleg minél jobban – megvaló-
sítani.   

A VÉGZŐSÖK UTOLSÓ KIRÁNDULÁSA 
 

Már tavaly óta fennállt a kérdés, hogy hová szeretnénk 
kirándulni menni. Erdélyt szavaztuk meg, de sajnos töb-
ben visszamondták. Gondolkodni kezdtünk: vajon hova 
érné meg elmenni, ami érdekes és izgalmas. Több hely 
felmerült – újra Mártély vagy Kunfehértó. Több osztály-
főnöki óra után Kunfehértót szavazta meg az osztály. 
Sajnos néhány osztálytársunk így sem tudott eljönni.  
Szeptember 20-án indultunk Makóról egy reggeli busz-
szal. Sajnos az idő nem kímélt minket, de semmi sem aka-
dályozhatott meg abban, hogy elmenjünk erre a kirán-
dulásra. Több átszállás után elértük célunkat. Az út már 
a buszon izgalmas és vicces volt. Beszélgettünk és vicce-
lődtünk, tudtuk, hogy sosem felejtjük el ezt a hangulatot, 
ezeket a pillanatokat.  
Késő délelőtt értünk oda. A hely csodálatos: a táj csen-
des és nyugodt, a távolban tehenek és birkák rideg tar-
tásban legelésznek. A pásztorok a kutyákkal terelgetik 
őket. Hatalmas öreg fák állnak a legelők közepén. Még 
az idő is elkezdett nekünk kedvezni: amíg bepakoltunk 
faházainkba, az eső is elállt. Kényelmesen elfért kis csa-
patunk.  
Mónika néni felajánlotta, hogy menjünk be Halasra. Jó 
ötletnek tűnt, a legközelebbi busszal már ott is voltunk. 
Szétnéztünk a városban, vettünk aznap estére vacsorát. 
A megbeszéltnél kicsit korábban értünk vissza a szállás-
ra. Délutánra már sütött a nap: az osztály nagy része 
már a napsütötte udvaron volt. A fiúk rönköket dobáltak 
– volt, aki a fűben heverészett és nézte őket, Mónika 
néni képeket csinált az eseményekről, de nem csak ő, 
Sanyi és Roland is. Rácz Kriszta elhozta a karikásostorát, 
amivel a fiúk nagyon jól szórakoztak. Kézről kézre járt, 
volt, aki akkor tanulta meg használni, más már rutinból 
csattintott egyet a karikással. Kisebb-nagyobb bakik 
után zengett a táj az ostor hangjától.  
Estére tüzet raktunk, majd körbeültük. Mesélni kezdtünk 
az évek eseményeiről, nosztalgiáztunk. Az éjszakák na-
gyon hidegek voltak, de kibírtuk.  

Másnap reggel 
többen elmen-
tek a boltba, 
addig a többi-
ek reggeliztek. 
Mónika néni 
sétára hívott 
arra a helyre, 
ahol juhokat és 
teheneket lát-
tunk. Az idő kellemes volt, a sár is felszáradt, mikor neki-
vágtunk a pusztának. Sanyi vezette a sort, beleélte ma-
gát a táj szépségébe. Sokáig sétáltunk, mire visszafor-
dulhattunk. Feri a vadgyapotot mutatta meg nekünk, én 
hoztam is haza magammal egy kis darabot emlékbe. A 
séta alatt sokat beszélgettünk. Miután visszaértünk, me-
hettünk ebédelni. A délutánt együtt töltöttük, beszélget-
tünk, a fiúk gyakoroltak a karikásostorral, majd lemen-
tünk a tóhoz. Többen bele is mentünk, igaz 18 fok volt a 
vizen kívül és maga a víz se volt sokkal melegebb, de 
azért nevetve locsolgattuk le egymást. Tíz percnél to-
vább nem maradtunk benn, mindenki kiment a partra. 
Élveztük, hogy süt a nap, kifeküdtünk a plédekre és be-
szélgettünk. Este pizzát rendeltünk, amit közösen fo-
gyasztottunk el, majd a tábortűznél és a szobákban is-
mét beszélgettünk.  
Az utolsó napon kitakarítottuk a szobákat, rendet hagy-
tunk magunk után. Tudtuk, hogy nemsokára indulnunk kell. 
Az együtt töltött napokban jobban összekovácsolódott 
kis osztályunk. Rengetek emléket raktároztunk el ma-
gunkban. Nemcsak a fejünkben, de fényképeken is… 
Igaz, nem voltak előre megtervezett programok, minden 
„csak úgy” magától jött, de így valamiért jobb volt az 
egész. Sok időt töltöttünk együtt, jobban megismertük 
egymást, megértettük a másikat. A hazaúton már min-
denki fáradt volt. Sokan el is aludtak.  
Én nagyon élveztem a kirándulást, remélem, sosem fo-
gom elfelejteni az osztállyal közösen eltöltött időt. Ezek 
az emlékek a legszebbek.                 Szabó Katalin 12.G 

Digitális napló a SZIGNUM-ban! 
 

    Intézményünkben szeptembertől bevezetésre került az elektronikus napló. A hasz-
nálatával kapcsolatban konzultációs lehetőséget biztosít Dominika nővér és Győrfi 
József tanár úr, felnőtteknek szerdánként 16:00-17:00-ig, gyermekeknek csütörtökön-
ként 14:45-15:15-ig a számítástechnika teremben.  



 

 

HIT-ÉLET 

ÉVFORDULÓ 
120 éve született Mindszenty József esztergomi érsek,  

bíboros, Magyarország hercegprímása 
 
  Életút sorozatunkat Mindszenty József fegyházban eltöltött négy évével folytatjuk. A Her-
cegprímásnak sem mondták meg, hogy hova viszik, amikor a lefüggönyözött rabszállító autó-
ba beültették. Később se tudta meg, élete végégig titok maradt előtte, hol volt és mi volt a 
neve annak a fegyháznak, amelyben négy keserves éven át raboskodott. Csak sejtette, hogy 
új kényszerlakóhelye valahol a fővároson kívül, de attól nem messze lehetett. 
Fegyencélete azzal kezdődött, hogy letépték róla a papi civilruhát, elvették az óráját és a 
rózsafüzérjét. 
A magánzárka, amelybe betuszkolták, kicsi, nyirkos falú helyiség volt. Az ágylepedőn vastagon állt a piszok. A 
falakat ocsmány pingálmányok ,,díszítették.'' Az őrség tagjai gúnyos megjegyzéseket tettek rá. A magánzárkai 
életnek keserves kilenc hónapja után nagy eseménynek számított, hogy olvasnivalót kapott a rabkönyvtárból. Még 
nagyobb örömet jelentett a számára, hogy visszakapta a rózsafüzérjét és a papi imakönyvét. Mindenekfelett pe-
dig az, hogy a cellájában való napi misézésre is engedélyt kapott. Mindszenty Józsefet a mostoha körülmények 
egyre inkább megbetegítették. A súlyosan legyengült Hercegprímást a Gyűjtőfogház rabkórházába szállították. 
Közben a politikai életben nagy változások történtek: meghalt Sztálin, Hegedűs András lett a miniszterelnök. Ekkor 
a politikai élet irányítói úgy látták jónak, hogy Mindszenty Józsefet a Püspökszentlászlón levő püspöki nyaralóba 
szállítsák. A Hercegprímás Úrnak itt már volt módja titokban tájékozódni az eseményekről. A hideg idő közeledté-
vel Mindszenty Józsefet nem hagyhatták a nedves, öreg nyaralóban, hanem Felsőpeténybe szállították, ahol szigo-
rú őrség vigyázott rá. A Hercegprímás itt értesült Rákosi bukásáról. A Kardinálisnak is felajánlották az amnesztiát 
és megcsillogtatták előtte az Esztergomba való visszatérés lehetőségét is. Ő azonban közölte, hogy nem feltételek-
hez kötött kegyelmet kér, hanem feltételnélküli rehabilitációt követel. 
1956. október 23-án kitört forradalom volt. Mindszenty József életútját novemberben innen folytatjuk. 

Barócziné Jantos Éva 

BÚCSÚZUNK ILONA NŐVÉRTŐL 
„Istenem és Mindenem!...Téged szeretni itt a földön csak a kezdet, odaát 

következik majd a teljes, örökké tartó, igazi boldogság.”  
(Boldog Terézia Gerhardinger, rendalapító anya) 

 

   A Boldogasszony Iskolanővérek közössége, a SZIGNUM dolgozói és a 
hozzátartozói a következő gondolatokkal emlékeztek Burger Ibolyka M. 
Ilona iskolanővérre, akit 2012. augusztus 30-án szólított magához az Úr 
életének 66., szerzetesi fogadalmas életének 43. évében: 
   „Ilona nővérünk 15 éves korában felismerte, hogy Őt az Úr arra 
szólítja, hogy mint iskolanővér testvérként szeresse mindazokat, akik az 
iskolában tanulnak, dolgoznak, vagy egyszerűen csak megfordulnak ott. Szeretetnyelve elsősorban a konyhaművé-
szet volt: Debrecenben, mint a Svetits élelmezésvezetője a tervezéstől és beszerzéstől a sütésen, főzésen át egé-
szen a tálalásig a gondoskodás minden lépésében derűvel, odaadással és szakértelemmel vett részt. Amikor 36 
éves szolgálat után 2004-től Makóra került, itt is fontos területe volt a kis közösség konyhája, de a testvéri szere-
tetnek egészen új útjait is felfedezte. Akár a SZIGNUM iskola könyvtárában, akár a kollégiumi portán ülve; akár 
az iskolaudvaron játszadozó gyerekek között cukorkákat osztogatva, akár a rendház kapuján kopogtató szegé-
nyeknek ételt juttatva – ő továbbra is mindenkiben „testvérkére” talált – a hogyan gyakran szólított bennünket. MI 
pedig benne kaphattunk testvért, akinek nagylelkűségébe mindnyájan belefértünk, és akit most nehéz elenged-
nünk. Egyre több betegséggel kellett együtt élnie, mégis velünk volt minden rendtartományi programon: találko-
zón, kiránduláson, zarándoklaton, ünnepségen. Amikor 2012 nyarán válságosra fordult állapota, és felhoztuk bu-
dapesti közösségünkbe, ahol ápolását biztosítani akartuk, még mindig bíztunk gyógyulásában. Hazavártuk a kór-
házból, de ő nem hozzánk, hanem a Mennyei Atya házába tért meg. Az Emberszerető Isten azóta – hisszük és re-
méljük, testvérként ölelte magához Ilona nővérünket.” 

Ilona nővért 2012. szeptember 6-án helyezték örök nyugalomra Budapesten, az Újköztemetőben. 

ELHUNYT ISKOLÁNK EGYKORI TANÍTÓJA 

    Tisztelettel emlékezünk Lator Istvánné Béres Idára, aki 1993 és 1996 között, már nyugdíjas pe-
dagógusként nevelte az egyházi iskola kisdiákjait. Kedves, segítőkész hozzáállással, szeretetteljes 
szigorral párosult magas színvonalú szakmai munkája. Emberségét, nyílt tekintetét, bátorító szavait 
és nem lankadó érdeklődését irántunk megőrizzük. Ida nénit 88 esztendős korában szólította magá-
hoz a Jóisten. Temetése szeptember 15-én volt.  



 

 

HIT-ÉLET 

“AZ ÉLET KÜZDELEM, HARCOLD MEG!” 
   Ebben a tanévben is a 10.G osztályos tanulók végzik önkéntes szolgálatukat, akik a fentiekben említett Teréz 
anya gondolatot választották jelmondatul. 
A szolgálattevők névsora: Csonka Patrik, Debreczeni Bernadette, Juhász Gábor, Kadácsi 
Dalma, Kakas Bence, Kovács Norbert, Lelik Mária, Markos József András, Miklai Péter 
Pál, Nyerges Nikoletta Vivien, Pál Barbara, Pásztor Anna Barbara, Pécsi Noémi, Rácz 
Zsófia, Reisz Piroska, Szelei László, Szlovák Balázs, Szűcs András, Szűcs Sebestyén, 
Zádori Bence. 
   Október 4-én, Szent Ferenc ünnepén, szentmise keretében minden tanuló megkapta az 
általa kiválasztott szimbólumot, amely jelzi, hogy szolgálatát önzetlen szeretetből vállalta. Pálfai 
Zoltán atya mutatta be a szentmisét, amelyen a gimnazista tanulók vettek részt. Zoli atya 
kihangsúlyozta, hogy Szent Ferenc is fiatalon választott egy jelképet, a daróc ruhát, amely számára 

a feltétel nélküli Krisztus követést jelképezte. 
 
   „Krisztus keresztje emlékeztet arra, hogy Jézus élete árán a legtöbbet adta 
értünk: örök életet ajándékozott. Szeretnénk, ha a fiatalok ráéreznének arra, hogy 
milyen nagy öröm és erőforrás, ha egymásért, embertársainkért tudnak áldozatot 
hozni. Akik a csotkit választották, azért fohászkodunk, hogy ráérezzenek, hogy 
szolgálatukban Krisztus jelenléte gazdagítja őket. A gyűrű pedig kifejezi az 
együttérzést a szegényekkel.” 

 
   A fiatalok nagyon komolyan, bensőséges jelenléttel vettek részt ezen a 
szentmisén, amelyen azok a tanulók szolgáltak, akik az elmúlt évben 
végezték a szeretetszolgálatot. 
 

Az Úristen vezessen benneteket.                
          Magyaros Rita M. Veronika SSND 

 HITEMNEK FORRÁSA: A CSALÁD ÉS AZ ISKOLA 
    
  Vallásukat gyakorló szülők vettek körül, 
akikkel minden vasárnap elmentünk szent-
misére. Amikor még kisgyermek voltam, 
engem is vonzott a szentmise idejében vetí-
tett mese, ifjúsági sorozat. De a szüleim 
következetessége segített abban, hogy a szentmiséken való 
részvétel fontossá váljon életemben. A nagyszüleim életpél-
dája szintén hatott rám: szerettem nagymama tanmeséit 
hallgatni, amelyeket ő szőtt gondolatban. Akkor még nem 
tudtam, hogy ez az erkölcsi, vallásos nevelésünket szolgál-
ják. Mindig nagy örömmel vártam a vakációt, hogy nagy-
szüleimmel lehessek. 
   Az én életemben is elérkezett az az időszak, amikor az 
általános iskola befejezése után döntenem kellett a tovább-
tanulás kérdéséről. Bátyám ekkor bencés diákként Pannon-
halmán végezte tanulmányait. Osztályfőnöke javaslatára 
döntöttünk úgy, hogy én is egyházi iskolába kerüljek. Így, 
választásunk a Svetits gimnáziumra esett. Hitemet formálták 
az osztályban végzett imádságok. Még harminc év távlatá-
ból is örömmel gondolok vissza az első, és egyben tizenötö-
dik születésnapomra, amelyet osztályfőnököm és társaim 
felém áradó szeretetétől meglepve ünnepeltem. Gyertyák 
égtek a padomon, és amelyet kis képek, ajándékok díszítet-
tek. De legfőképpen az ő szívből jövő jókívánságaik, gondo-
lataik hatottak rám. Akkor éreztem meg nagyon mélysége-
sen, hogy velünk van az Isten, aki szeret mindnyájunkat, gon-
dot visel ránk. Ebből a megérintettségből, isteni jelenlétből 
kezdett el forrásozni az én hitem.  

    
Magyaros Rita M. Veronika SSND 

(folytatjuk) 

SZENT GELLÉRT NAP 
   Tavaly szeptemberben kér-
tek meg minket az idei Szent 
Gellért nap zenei szolgálatá-
ra. Nagyon megtisztelőnek 
éreztük a feladatot, mert az 
utóbbi években Makó határain 
kívül nem énekeltünk. 
A felkészülést a tanév elején kezdtük. Az énekórák 
és a szerdai próbák keretén belül gyakoroltuk az 
énekeket. Ezen a szombati napon (szeptember 29-
én) reggel 9 órakor a helyszínen zenés énekszóval 
vártuk a gyülekező fiatalokat. Majd Gyulay Endre 
püspök atya köszöntött minket és tartott nekünk 
egy napkezdő elmélkedést. Ezt követte két kecske-
méti fiatal beszámolója a közösségi életükről, buz-
dítva minket arra, hogy keressünk, válasszunk és 
járjunk közösségbe, mert erőt ad a mindennapja-
inkban. A nap szlogenje volt: „KELL EGY CSAPAT”, 
erről beszélgettünk kis csoportokat alkotva ebé-
dig. 
   Délután sorversenyek következtek egyszerű, de 
kreatív feladatokkal (gumicsizma-dobás, célba 
dobás dióval, papírrepülő-röptetés). A szentmise 
előtt szentségimádás volt, ahol felváltva taize-i 
énekeket énekeltünk illetve kispapok olvastak el-
gondolkodtató idézeteket, imádságokat. A szent-
misén lelkesen énekelték a fiatalok a dalokat, a 
záróének (Jézus én téged választottalak) után 
nagy tapsot kaptunk, és a templomban maradt 
fiatalok kérték a ráadást, még táncra is perdültek. 
Nagyon pozitív élmény volt ilyen hálás közösség 
előtt zenélni.                           Reisz Mariann 11.G 
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Hudák Szabolcs 

HÍREK 
Sport, sport, sport… 

A szeptember 9-én rendezett Makó Város és Térsé-
ge Atlétika Versenyen sikeresen szerepeltek a 
SZIGNUM diákjai. Bohák Dominik (4.a) kislabda 
dobásban II., 60 m futásban I., Csizmazia Csenge 
(4.b) 800 m futásban I., 60 m futásban VI., Varga 
Réka (4.b) 60 m futásban II., távolugrásban IV., Xu 
Leila (5.a) 60 m futásban II., távolugrásban III., Sze-
keres Réka (5.a) 800 m futásban II., 60 m futásban 
V., Korcsog István (7.a) távolugrásban II., Halupka 
Bence (7.a) 800 m futásban VI., Fodor Roland (7.a) 
800 m futásban a VI. helyet szerezte meg. Felkészí-
tő tanáruk Kanderné Németh Györgyi.  
Kispál Csaba tanár úr diákjai közül, ugyanitt Miklai 
Gergő (7.G) 100 m futásban II., távolugrásban III., 
Korcsog Gyöngyi (6.a) 800 m futásban III., Miklai 
László (6.a) 60 m futásban VIII., Stachó Vivien (7.G) 
kislabda dobásban VI. helyezett lett. Mindenkinek 
gratulálunk a szép eredményhez! 
 
Az október 2-i városi atlétikai versenyen Túri Edina 
(3.b)távolugrásban III., 60 m futásban I., Mészáros 
Zsóka (3.b) 60 m futásban II., Nagy Petra (3.b) 
kislabdadobásban a II., Török Petra (2.a) I., Horváth 
Dominik (2.a) I., Novák Csongor (2.a) III., Andrási Lia 
(2.b) 50 m futásban és kislabdadobásban III., Péli 
Hunor (2.b) kislabdadobásban a II., Tamás Gálos 
(2.b) a IV. helyet szerezte meg. Felkészítő nevelőjük 
Kanderné Németh Györgyi volt, a 2.a osztályosok-
nak Szabó Anita Mária. További szép eredménye-
ket kívánunk! 

Tinitanoda a SZIGNUM-ban 
Iskolánkat megkereste a Gór Nagy Mária 
Színitanoda. Amennyiben összejön megfelelő számú 
jelentkező, akkor a SZIGNUM-ban indítják el szom-
batonként a foglalkozásaikat. 

Áram, és nem tanítási szünet! 
Október 24-én, szerdán 8-18 óráig áramszünet 
lesz az iskolánkban. Mindenki így készüljön. 

Plébániai háztáji 
Az alábbi csoportok indulnak be a plébánián októ-
bertől: 
Felnőttek számára: 
- kedd 16.00 - 17.15.: katekumen csoport - szentsé-
gek felvételére készülőknek 
- péntek 16.30 - 17.30.: felnőtt katekézis - hitmélyí-
tő csoport 
- szombat 19.00 - 20.00.: "Imaiskola" - a lelki élet 
elmélyítését szolgáló csoport 
Gyermekek számára: 
- Gyermekénekkar: kedd: 15:15-16 
- Gyermekmisszió: kedd 16-17 
- Gyermekmisszió 2: péntek 15-16 

 Missziós naptár 
Megjelent az új esztendei gyermekmissziós naptár! 
Ára az előző évhez hasonlóan 400Ft. A vásárlással 
befolyt összeg Kárpátaljára kerül, azzal a szán-
dékkal, hogy kis falvakban templomok épülhesse-
nek. A kiadvány beszerezhető Fidelis nővérnél és a 
templom sekrestyéjében.  
 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ - A torzó a művészetben 
Jelentés: Emberi alakot ábrázoló szobormű, me-
lyen a fej vagy a végtagok hiányoznak. Torzónak 
nevezik a csonkán ránk maradt antik szoborműve-
ket is. Átvitt értelemben: befejezetlen alkotás  (Új 
magyar lexikon 1962 Akadémiai kiadó Buda-
pest) 
  A torzóval a művészetben főleg a szobrászat 
foglalkozik. Jelentése minden korban más. Kialakulása az 
antik szobrászatra mutat vissza, és abból ered. Számtalan 
ókorból (és későbbi korokból) fennmaradt szobor sérült az 
idő múlásával. Vagy tudatos csonkítás, vagy véletlen bal-
esetek áldozataivá váltak. Ilyen körülmények között kerül-
tek a középkor után az európai kultúra színterére.  
  A reneszánsz kor emberközpontú gondolkodása nagyra 
tartotta a klasszikus görög és római szobrászatot. Plaszti-
kai felfogása tudatosan követi az antik hagyományokat, és 
kicsit a maga ideológiája szerint is magyarázza azt (a 
reneszánszban még nem tudtak a festett görög szobrokról 
például). Ekkor folynak talán első ízben ásatások az ókori 
szobrok után és számos forrás arról tudósít hogy nemegy-
szer hamisítani is próbálták őket. A legenda szerint még 
maga Michelangello is készített ilyen hamisítványt, és állító-
lag rengeteg rajzot is csinált előkerült antik szobrokról, így 
például a belvederei torzóról is, mely számos munkájához 
ihlette, és a szobrászat allegóriájaként is nemegyszer meg-
jelenik a művészetben. (Még azt is állíthatnánk, hogy a 
mester a megsárgult ókori szobrok színvilágát is átvette, 
ugyanis márványszobrait előszeretettel patinázta mele-
gebb színűre).De a reneszánszban elképzelhetetlen a torzó 
esztétikumként való felfogása. Rengeteg, akkor előkerült 
szobrot igyekeznek kiegészíteni és helyreállítani a művé-
szek. Erről tanúskodik az a tény, hogy a híres Laokon szo-
borcsoport sérült eredetijét többféleképpen egészítették ki. 
     1738-tól ásatások folynak az ókori Herculaneumban, 
majd Pompeji-ben. Ettől a momentumtól számítják a klasszi-
cizmus kezdetét, és az antik szobrok tisztelete újraéled. A 
kor sajátossága, hogy nem magában a formában keresi a 
szépet, hanem az ideológiát próbálja átmenteni. A klasszi-
cista „teljesség igény” még mindig nem hagyja önállósulni 
a torzót, mint műfajt és mint teljes művet.    

(folytatjuk)    
Brzózka Marek tanár úr 

ESEMÉNYNAPTÁR - 2012. október 
19. p Október 23-i megemlékezés – 8. évfolyam 
22. h Munkaszüneti nap 
25. cs Tantestületi értekezlet 
26. p 8 ó Szentmisében megemlékezés elhunyt szeret-

teinkről Du.: iskolai fogadóóra 

27. szo Munkanap: tanítás hétfői órarenddel 
29. szo 9-12.G lelkinap: Szent Gellért nap Szegeden 
 28. v- Nov. 4. v Őszi szünet 
05. h Szünet utáni első tanítási nap 
10. szo Munkanap nov. 2. helyett 


