
 

 

        

 

VIII. évfolyam 11. szám 2012. november 

2012/2013: A TUDÁS ÉVE 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

Kedves Diákok! 
Örömmel adunk hírt iskolánk  

új rajzversenyéről, melynek témája: 
 

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ÉLETE ÉS CSODÁI 
 

Te milyennek képzeled el Szent Erzsébetet, 
a szegények megsegítőjét, a csodatételt a 
rózsákkal?  
A pályázaton minden diák részt vehet cso-
portos, vagy egyéni alkotásával. Munkáito-
kat bármely színes technikával (vízfestékkel, színes ceruzá-
val, temperával…) elkészíthetitek A4-es méretben. A raj-
zokból kiállítást rendezünk és a legjobb alkotásokat érté-
kes díjakkal jutalmazzuk.  
Segítségért keresd hittan tanáraidat vagy rajztanárod. 
Munkák leadása: az iskola tanárijában vagy Brzózka 
Marek tanár úrnál. 
Beadási határidő: 2012. november 13. (szerda) 

A rajzod hátuljára írd fel a neved és az osztályod! 

„KŐVÉ VÁLT HIT” KIÁLLÍTÁS A SZIGNUM-BAN 
A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium 
szeretettel vár minden érdeklődőt ”Kővé vált hit” kiállí-
tás megnyitására 2012. november 14-én 13.00 kor. 
Az ulmi Donauschwäbische Stiftung vándorkiállítása a 
Temesi Bánság 18. századi templomépítését mutatja 
be. 
Program: 
• Köszöntő: Szűcs Lajos Péter iskolaigazgató 
• Magyarországi német egyházi ének 
„Hier ist Gottes Haus und die Pforte des Himmels!”„Itt 

az Isten háza és a Mennyország kapuja” (Ter.28,6-
17) címmel előadást tart Czank Gábor plébános 
atya 

• Fohászt mond Pálfai Zoltán plébános atya 
• Miatyánk - Pilisvörösvári Német Vegyeskar 

(hangfelvétel) 
A kiállítást megnyitja:  

Czank Gábor gyomaendrődi plébános atya 
A kiállítás munkanapokon, munkaidőben november 
22ig tekinthető meg iskolánkban. 

A kiállítás szervezője Ábrahám Éva tanárnő 

HABSBURG GYÖRGY AVATJA FEL  
A SZIGNUM ÚJ ISKOLATÁBLÁJÁT 

 
   2012. november 
13-án, 13 ó 30 - kor 
kerül sor a Szent Ist-
ván Egyházi Általános 
Iskola és Gimnázium 
táblaavató alkalmá-
ra. A SZIGNUM 
nyelvvizsgacentrum-
má válását jelképző 
táblát ünnepélyes keretek között, Habsburg György 
Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagyköve-
te leplezi le, az intézmény főépületének homlokzatán.  
   Makó városa abban a megtisztelő helyzetben van, 
hogy díszpolgárának tudhatja Dr. Habsburg Ottót, aki 
három ízben tett látogatást településünkön. Kivételes 
dolognak tekintjük, hogy 1991-es útján jelenlegi vendé-
günkkel, Habsburg György nagykövet úrral együtt 
avatták fel egyházi iskolánk névadó tábláját. Ezt a 
szép hagyományt kívánjuk folytatni azzal, hogy intéz-
ményünk történetének e mostani mérföldkövéhez érve, 
ismét Őt kértük fel táblaavatásra. 
   A SZIGNUM Nyelvvizsgacentrum létrejötte komoly 
jelentőséggel bír a város oktatási életében, hiszen ezál-
tal nyílik lehetősége a makói tanulóknak lakóhelyükön 
megszerezni nemzetközi, államilag akkreditált alap-, 
közép- és felsőfokú nyelvvizsgát angol és német nyelv-
ből.  

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket ünnepségünkre! 



 

 

FÓKUSZ - SZIGNUM NYELVVIZSGACENTRUM 

  A Szent István Egyházi Általános Iskola és 
Gimnázium 2007 óta Makó és térsége megha-
tározó idegen nyelvoktatási intézménye. A 
2011/12-es tanévben az ország első katolikus, 
angol-magyar két tanítási nyelvű általános isko-

lájává vált. 
  Az ingyenes angol ovi után a diákok első osztálytól kez-
dődően tanulhatnak angol nyelvet felmenő rendszerben. 
A 6 évfolyamos gimnáziumi tagozata speciális angol 
nyelvi osztály, 4 évfolyamos tagozata emelt szintű idegen 
nyelvi osztály.  
  2012. szeptemberétől a nemzetközi ECL és TELC akk-
reditált nyelvvizsgacentrummá vált, amely a LAKSMI 
nyelviskolával együttműködve helyben biztosít ECL, 
TELC és ORIGÓ típusú próbanyelvvizsga és ezekre fel-
készítő tanfolyami lehetőségeket, diák és felnőtt prog-
ramokat, felkészítő fórumokat. Az ECL és TELC nyelv-
vizsgákat a SZIGNUM szervezi és bonyolítja le.  
 

IDEGEN NYELVI PROGRAMOK A SZIGNUM-BAN 
ELŐADÁSOK 

A különböző nyelvvizsga típusok bemutatása  
a nyelvvizsgára készülőknek és minden érdeklődőnek: 

2012. nov. 28.: ECL 
2013. jan. 10.: TELC 

2013. febr. 21.: ORIGO 
 

SZAKMAI NAP: 
2013. FEBRUÁR 21. 

A Nyelvvizsga Akkreditációs Központ (NYAK) szakértői-
nek fóruma nyelvtanárok számára. 

 
A programon való részvételhez előzetes regisztráció 

szükséges! 

DIÁK PROGRAMOK 
 

VI. BÁBEL NAP  
A nyelveken szólás napja a kistérség általános  

és középiskolás tanulóinak 
2013. április 17.  

 

AMERIKA NAP 
USA diplomaták interaktív előadásai  

a város középiskolás diákjainak 
2013. április 23. 

 

PRÓBANYELVVIZSGÁK a SZIGNUM-ban 
 

angol nyelvből, alap - és középfokú,  
ECL és TELC típusú: 

2013. január 28. 
2013. február 28. 
2013. április 29. 

 
Jelentkezés, információk:  LAKSMI - A NYELVISKOLA 

www.laksmi.hu 
INFO@LAKSMI.HU 

70/ 326 81 58 
 

 FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK: 
• A LAKSMI nyelviskola szervezésében, 
• angol, német, francia nyelvből, 
• alap-, közép-, és felsőfokra, 
• a SZIGNUM tanáraival, 
• előzetes szintfelméréssel, 
• kiscsoportos foglalkozásokkal, 
• kedvezményes árakkal, 
• nyelvvizsga típusnak megfelelő felkészítéssel, 
• a SZIGNUM nyelvi termeiben. 

TELC NYELVVIZSGA A SZIGNUM-BAN 
2012. november 1-től iskolánkban akkreditált TELC 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 nemzetközi bizonyítvány is. Iskolánkban angolból lehet 
vizsgázni. A vizsgahely mindenki számára nyitva áll, így nem csak iskolánk tanulói jelentkezhetnek, hanem bárki, aki 
vizsgázni szeretne. Az első nyelvvizsgázási lehetőség 2013. januárjában lesz. 

TELC nyelvvizsgát három különböző szinten lehet tenni:, B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szinten. 
Alap-, közép- és felsőfokon az vizsgázhat, aki már betöltötte a 14. életévét. Alap-és középfokú vizsgát minden 
vizsgaidőpontban, míg felsőfokú vizsgát csak két alkalommal tehetnek a vizsgázók.  

Ez a vizsga középfokon azok számára jelenthet új lehetőséget, akik nem tudják magukat írásban olyan jól kife-
jezni, mivel itt csak egy levelet kell megírni a vizsgázóknak Azok is inkább ezt a vizsgát választják az ECL helyett, 
akik a nyelvtani tesztek kitöltésében jeleskednek. Ezek mellett a vizsgázóknak három olvasott és három halott szö-
vegértést mérő feladatot kell megoldaniuk A TELC írásbeli vizsgája során nem használható szótár. Ezt követően a 
szóbeli vizsgán egy rövid bemutatkozás után a vizsgázóknak három szóbeli feladatot kell elvégezniük. A szóbeli 
vizsgán két vizsgázó vizsgázik együtt. Az értékelést két vizsgáztató végzi.  

Vizsgaidőpontok a 2012/2013-as tanévben: 

 
További információ: www.szignum.hu  www.telc.hu,   személyesen az iskolatitkárságon és Lik Melinda tanárnőnél.  

2013. január 19.   

jelentkezési határidő: 2012. december 17.. 
  . alapfok (B1) 
  . középfok (B2) 
2013. március 2. alapfok (B1) és középfok (B2) 

jelentkezési határidő: 2013. január 28.   . felsőfok (C1) 
2013. április 13. alapfok (B1) és középfok (B2) 

jelentkezési határidő: 2013. március 11. 
  14. alapfok (B1), középfok (B2) és felsőfok(C1) 
  .   
2013. május 25. alapfok (B1) és középfok (B2) 

jelentkezési határidő: 2013. április 22.   .   



 

 

FIGYELEM! HAMAROSAN DÖNTENED KELL!  
 
Kiknek ajánljuk a gimnáziumot? 
Akik jó tanulmányi eredménnyel rendelkez-
nek és még nem tudták eldönteni, milyen 
pályát választanak maguknak. 18 évesen 
megalapozottabb döntést hozhatsz. 
 

Mire lesz szükséged, bármilyen pályára 
lépsz? 
Idegen nyelvtudásra. 
 

Melyek azok a pályák, amik ugrásszerűen fejlődnek napja-
inkban? 
A környezettudománnyal, környezetvédelemmel kapcso-
latos egyetemi szakok és OKJ-s szakmák. 
 

A SZIGNUM ezeket nyújtja számodra! 
4 ÉVFOLYAMOS EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVI TAGOZAT (02) 

KÖRNYEZETVÉDELMI TAGOZAT (03) 
 

Nyílt nap: Nyílt nap:   
 2012. november 21. (szerda) 2012. november 21. (szerda)  

 
Nem makói diákok számára saját kollégiumunkban  

ellátást biztosítunk. 
 

STOP! ITT RÖGTÖN ÁLLJUNK IS MEG!  
A SZIGNUM SEGÍT, HOGY TÖBB NYELVEN SZÓLHASS! 

 

 
4 ÉVFOLYAMOS EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVI TAGOZAT (02) 

Az általános iskola nyolc osztályát végzett diákokat vár-
juk ide, akik angolból előképzettséggel rendelkeznek. A 
tanulmányi munka tehetséggondozással, kis létszámú cso-
portokban, nyelvi lektorok segítségével történik. Ezen a 
tagozaton első idegen nyelvként az angol, majd a fran-
cia vagy német alapos elsajátítására adunk lehetőséget, 
így az itt tanulók az érettségiig két idegen nyelv birtoká-
ba jutnak, ami komoly előnyt jelent a továbbtanulásnál és 
versenyképes szakmák megszerzéséhez.  
 

A SZIGNUM ZÖLDRE VÁLT!  
KÖRNYEZETVÉDELMI TAGOZAT (03) 

 
A négy éves képzés során a tanulók elsajátíthatják a 
szakirányú felsőoktatási továbbtanuláshoz szükséges is-
mereteket, és felkészítést kapnak emelt szintű biológia és 
földrajz érettségire. A környezetvédelmi szaktárgyi órák 
keretében emelt óraszámban tanítjuk a biológiát, kémiát 
és a földrajzot. Az elméleti ismereteket nyári terepgya-
korlatokon mélyítjük el. Célunk, hogy az ide jelentkezők-
kel megismertessük a legfontosabb természeti problémá-
kat és megalapozzuk környezettudatos magatartásukat. 
A sikeres felvételihez szükséges az angol nyelvi előisme-
ret vagy a felzárkózás vállalása, és a környezettudo-
mány iránti érdeklődés.  

SZIGNUM – EZ CSAK TERMÉSZETES! 

FÓKUSZ - GIMNÁZIUMI BEISKOLÁZÁS 

TÍZ ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 2002-2012 
 

   November 27-én délután tar-
tottuk a 10 éves osztálytalálko-
zónkat. 17-en érettségiztünk, 
ebből 10-en voltunk ott a talál-
kozón. Nagyon örültünk annak, 
hogy a találkozóra azok a taná-
raink is eljöttek, akik már nem 
dolgoznak az iskolában. Itt volt 
első osztályfőnökünk, Emerica 
nővér is, aki 7-8. osztályban volt 
velünk.  

   Az osztályban mindenki beszámolt arról, mi is történt vele az utóbbi 
öt- tíz évben. Az osztály legtöbb tagja Magyarországon él, Makón, 
Szegeden vagy Budapesten dolgozik. Öt éve még többen útkeresés-
ben voltak, de most már szinte mindenki azzal zárta a beszámolóját, 
hogy megtalálta azt, amit szeret csinálni. Néhányan már szülőkké vál-
tak, de olyan is volt, aki épp most várja első gyermekét. A tanáraink is 
elmondták, mi történt velük az elmúlt években, és felelevenítettek egy-
két velünk kapcsolatos szép vagy vicces emléket is. Jó érzés volt halla-
ni, hogy a szerettek bennünket tanítani, és most is örömmel fogadták el 
a meghívásunkat az osztálytalálkozóra. A találkozó végén osztályfő-
nökünk, Kispál Csaba meglepetése következett: az osztálykiránduláso-
kon és az iskolában készült fotókból készített vetítést. Végül a kápol-
nában megemlékeztünk azokról a tanárainkról, akik már elmentek kö-
zülünk. 
   A találkozó közös vacsorával és későig tartó beszélgetéssel folytató-
dott. Reméljük, hogy akkor még többen eljönnek a találkozóra, és 
ugyanilyen vidáman idézzük fel a régi történeteket és csínytevéseket. 

Polcsánné Lengyel Orsolya tanárnő 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

OSZTÁLYELSİK AZ I. NEGYEDÉVBEN 
 
1.a: Fekete István, Föedl Ferdinánd,  
       Keresztes Laura 
1.b: Ágoston Eszter, Bihari Blanka,  
      Sóki Lorina 
2.a: Török Jázmin, Szabó Ádám,  
       Horváth Dominik 
2.b: Gabnai Virág, Deneus Eliza,  
       Kabát Goldina 
3.a: Piros Dorka, Szekeres Sarolta 
3.b: Vadlövő Regina 
4.a: Kőrösi Dóra, Szekeres Hunor,  
       Varró Patrik 
4.b: Csizmazia Csenge, Széll Zalán 
5.a: Bende Flóra, Horváth Martin,  
       Nagy Rebeka 
5.b: Illés Ákos, Kádár Eszter 
6.a: Török Dominik 
7.a: Halupka Bence 
8.a: Sulik János 
7.G: Reisz József, Weszely Regina 
8.G: Fletan Beatrix 
9.G: Szabó Dóra, Takács Helga,  
        Vajda Rubina 
10.G: Reisz Piroska 
11.G: Reisz Mariann 
12.G: Háló Dóra, Vincze Fanni 



 

 

CSALÁDI NAP 3.B MÓDRA 
   Október elején mi, szülők örömmel tettünk eleget egy meghívásnak: a tanítók és 
gyermekeink közös családi délutánt szerveztek. Anyukák, apukák és testvérek együtt 
gyülekeztünk a kollégium udvarán. Szép őszi délután ígérkezett. Az apróságok 
"paint-ball"t lövöldöztek, apák és fiúk együtt fociztak, majd mókás sorversennyel 
csaptuk el az időt. Jókat kacarásztunk ügyetlenkedéseinken. Később egy helyi fala-

tozóból rendeltünk pizzát, minden család a maga ízlése szerint, hiszen a nagy mókázásban igencsak megéheztünk. 
Az esti tábortűz kellemes hangulatánál beszélgetve zártuk ezt a családi napot.   
  Jó volt látni a gyerekek örömét, amelyet ez a szép délután csalt elő.                      Kiss Levente (3. b) és édesanyja 

 
KIRÁNDULNI VOLTUNK! 

   Mint minden évben, idén is izgatottan vártuk az osztálykirándulást és nagyon meg-
örültünk mikor osztályfőnökünk bejelentette, hogy nem kell májusig várnunk, már ősszel 
utazunk. Mivel az idei olvasókönyvben történelmi olvasmányokkal ismerkedünk, ezért az 
Ópusztaszeri Történeti Emlékparkot látogattuk meg. 
   Szerencsére az időjárás is kedvezett és sofőrünknek, Imre bácsinak köszönhetően idő-
ben megérkeztünk a helyszínre. Gyorsan megreggeliztünk, majd bejártuk a Rotunda 
kiállításait. Láthattuk a korabeli utcákon sétálva, hogyan éltek, mivel foglalkoztak az 
akkori emberek. Leginkább a Feszty-körképre voltunk kíváncsiak. Izgalmas zene és lát-

vány fogadott bennünket. Az óriási festmény lenyűgöző volt. Ezután az ebéd már várt ránk a közeli Szeri Csárdá-
ban, ahol megnézhettünk egy betyár kiállítást is. Délután a skanzent és az árvízi bemutatót láthattuk. 
   Igazán jó hangulatú és tartalmas napot töltött együtt a két osztály és szívesen idézzük majd fel a látottakat ma-
gyar órákon.                                                                                                                             3. a és b osztály 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

ELHUNYTAKRA EMLÉKEZTÜNK 
 

   Anselm Grün: Ünnepek és szokások című könyvéből idézek néhány gondolatot, 
amely annak a szentmisének keretében hangzott el, amelyet elhunyt szeretteinkért, 
iskolánk elhunyt tanáraiért, diákjaiért ajánlottunk fel. „Az elhunyt szeretteinkre való 
emlékezés az élethez tartozik. November 1-jén ünnepli a katolikus egyház Minden-
szentek ünnepét és November 2-án Halottak napját. A két ünnep összetartozik. Min-
denszentek ünnepe tekintetünket az ég felé irányítja. Ha szentmisét ünneplünk, akkor 
azt a szentek közösségével tesszük. Ez egy reményteli ünnep. Megmutatja nekünk, 

hogy a mi életünk is üdvözülhet, és szentté válhat, ha a szentekhez hasonlóan törékenységünkben mi is kitesszük 
magunkat Isten üdvözítő szeretetének. Az ünnep arra hív, hogy emlékezzünk elhunyt szeretteinkre, és érezzük a 
velük való közösséget.” 
   Ezen a megemlékezésen mozdulatainkkal, imáinkkal kifejeztük szeretetünket azok felé, akik már nincsenek közöt-
tünk, de emléküket szívünkben hordozzuk, azzal a reménységgel, hogy a mennyei boldogságban ismét együtt le-
szünk.  
   Varga Györgyi: Remény s ég könyvéből vett sorok kifejezik a feltámadás reményébe vetett hitünket. „Hiszem, 
hogy a remény Jézus, aki velünk és bennünk él. Hiszem, hogy reménységünk hitet ajándékoz. Hiszem, hogy a re-
mény elnyűhetetlen, kiolthatatlan, mint a szeretet. Erősebb hatalom a halálnál is. Hiszem, hogy a szálak, amelyek 
szeretteinkkel összefűznek minket, azért szakadnak el, hogy Istenhez kössenek. 
   Tudom, hogy azokért, akikre emlékezünk, érdemes tovább élni a hétköznapokat. Tovább vállalni emberlétünk 
fájdalmasan szép küzdelmeit, helyettük és értük is tenni azt, amit tennünk adatik. Tudom, hogy az a dolgunk, hogy 
továbbadjuk a reményt másoknak: tiszta és szép mozdulatokkal, hiteles szavakkal, bátor tettekkel. 
   És végül hiszem, hogy ő él, és mi is élhetünk mind: mi, földi életünket járók, és azok, akik az odaát világában van-
nak, Jézus Krisztus által, a reménység erejében. Mindörökké!                               Magyaros Rita M. Veronika SSND 

ÜNNEPI SZAVALÓVERSENY SZOLNOKON 
   Október 23-án – emlékezve az 1956-os forradalom eseményeire – ebben az évben is megrendezték Szolnokon 
a Nemzeti Forradalmi Szavalóversenyt. Ezúttal 16. alkalommal. 
   A verseny mindig két fordulóból áll: egy szabadon választott forradalmi verset és egy költeményt kell elszavalni-
uk a jelentkezőknek Pesti József A vulkán peremén c. kötetből. A sorrend tetszőleges.   
   Ez alkalommal először a költő betegsége miatt nem tudott személyesen részt venni a jeles eseményen; így a szer-
vezők egy előadásának bejátszásával tették átélhetővé a forradalmi költészet sajátosságait – hogyan jön az ihlet, 
mitől ihletett a költő, majd saját előadásában hallhattuk Pesti úr A Parlament c. költeményét.    
   A megmérettetésen iskolánkat Majoros Viktória és Gémes Tamás (8.G) képviselték, Tamás kategóriájában a III. 
helyen végzett. Gratulálunk, további eredményes szereplést kívánunk nekik.                        Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
AZ ISKOLANŐVÉREK 23.  
ÁLTALÁNOS KÁPTALANJA 

 
   Az Iskolanővérek a világ több mint 30 
országában élnek. Ötévente, a nemzet-
közi Kongregáció összejövetelt, Általános 
Káptalant tart, amelynek célja, hogy a 
következő időszakra irányvonalat jelöl-
jön ki, reflektálva az elmúlt öt évre illetve rátekintve a jelen 
helyzetre, és megválassza az általános főnöknőt és tanácso-
sait.  
   Minden egységet küldöttek képviselnek ezen az összejöve-
telen. A Magyar Tartományt három nővér képviselte: Ulrik 
M. Monika tartományfőnöknő, Baráti Eszter és Csompilla Éva 
nővérek. A szervezők kértek még a magyar nővérek közül 
kettőt, akik a háttérmunkákban segítenek.  
   Én, Hedvig nővér így – segítőként – jutottam ki erre az 
eseményre, amelynek helyszíne Olaszországban, Rómától 
egy órácskányira, Ariccia nevű kisváros közelében, egy lelki-
gyakorlatos házban volt. 
   Engem arra kértek, hogy a vasalásban segítsek. Emellett 
azonban sok egyéb lehetőségem adódott.  
   A káptalan tárgyalásain nem vettem részt, de a liturgiá-
kon és az esti programokon igen. Élvezhettem a Brazíliából 
és Argentinából illetve Peruból érkezett nővérek pergő, han-
gos ritmusos énekét, az afrikai nővérek táncát, a bajorok 
zenéjét, a japánok nyelvének hangzását, az észak-
amerikaiak humoros előadását alapításukról. Mi magyarok 
a középkori szép énekeinkből mutattunk be az egybegyűl-
teknek néhányat. 
   Így „kívülről” nézve a káptalani tagok munkáját, érzékel-
tem azt az óriási erőfeszítést, amelyet egymás megértéséért 
vetettek latba. Jelentette ez a folyamatosan jelenlévő tízféle 
nyelv fordítását, de a mélyebb megértést szolgáló odaadó 
figyelmet is.  
   Fontos volt számomra az a figyelmesség, amivel találkoz-
tam a közös étkezések, beszélgetések során, hogy a 
kerekasztalnál előforduló minden nyelven legalább egy-két 
kérdés és válasz elhangozzék. 
   Vasárnaponként, tettük meg az egy órácskányi utat Rómá-
ba. Térképpel és néhány ajánlással magam fedezhettem fel 
a Várost. Egyik kedves emlékem az a délután, amit együtt 
töltöttünk magyar nővérek, az olasz-magyar konzullal, ezen 
a délután sétáltunk fel a Gianicolóra, ahonnan a legszebb 
kilátás nyílik Rómára. Egy másik vasárnap három amerikai 
nővérrel barangoltam, körutunkból Szent Kelemen-bazilika, 
(San Clemente,) maradt számomra a legemlékezetesebb, 
amely három szinten tekinthető meg: egy egykori lakóház 
fölé épített, 2 egymás fölötti bazilika a Colosseum közelé-
ben. Próbáltam közel engedni magamhoz a történelmi emlé-
keimet a Forum Romanum-on tett séta során. A turisták szinte 
ellepték az Örök Várost, mert októberben ezen az éghajla-
ton kellemes az időjárás. Így az egyik legnépszerűbb szökő-
kutat, a Fontana di Trevi-t alig lehetett megközelíteni. 
   Egy pénteki napon Genazzano nevű városba zarándokol-
tunk, ami ma is őrzi középkor épületeit és hangulatát. Mária, 
a Jótanács anyja tiszteletére felszentelt templom található 
itt. A Jótanács Anyjának segítségét kértük a választási folya-
mat egy fontos állomásánál.  
   Hálás vagyok mind a tartomány nővéreinek, mind a tan-
testületnek, hogy lehetővé vált számomra a részvétel ezen 
az eseményen. 

Gottfried Katalin Hedvig nővér 

SZERZETESSÉG A 21.SZÁZADBAN 
 

  „Isten hívásának egy olyan útke-
reszteződésében vagyunk, ahol 
együtt kell válaszolunk, ugyan-
olyan szintű nagylelkűséggel és 
nyitottsággal, mint ami megvolt 
mindannyiunkban, amikor szemé-
lyesen válaszoltunk az első hívásra, hogy belépjünk a 
kongregációba…”( Mary Maher nővér általános főnöknő 
beszédéből) 
  Mi, Boldogasszony Iskolanővérek 5 évente tartunk úgy-
nevezett Általános Káptalant. Idén ősszel 3100 iskolanő-
vér képviseletében 65 küldött érkezett a világ minden 
tájáról Róma közelébe. Azon kívül, hogy megválasztottuk 
a legfelsőbb rendi vezetést, együtt adtunk számot arról, 
ami az elmúlt 5 évben velünk történt, illetve kerestük és 
megfogalmaztuk, hogy mire hív Isten a világ jelenlegi 
helyzetében. A II. vatikáni zsinat 50. éves évfordulója 
kapcsán megemlékeztünk arról, hogy a zsinat felhívására 
született meg új rendi Szabályzatunk, melynek címe: 
„Küldetésetek van”.  
  Mi történt velünk az elmúlt 5 vagy 50 évben? A nevelés 
szolgálatát átfogóan értelmeztük: „mindazzal nevelünk, 
amik vagyunk és amit teszünk” és nem kizárólagosan isko-
lákban hanem a legkülönfélébb területeken: Nepálban 
3000 m magasságban lévő hegyi faluban japán nővére-
ink koedukált iskolát hoztak létre, hogy biztosítsák a tanu-
lás lehetőségét a lányoknak is. Dél-Amerikában elhanya-
golt utcagyerekekkel foglalkoznak nővéreink, Afrikában 
árvaellátásban, iskolákban, egészségházakban szolgál-
nak, az USA-ból épp most érkezett hozzánk egy tanárje-
lölt, Emily, aki a nővéreink által alapított Notre Dame of 
Maryland University-n készül tanítói hivatására.  
  Szokták mondani, hogy a tömegkommunikációs eszközök 
révén egy globális faluvá vált a világ. Nemzetközi nővér-
közösségként tapasztaljuk: jó, hogy sokkal szorosabban 
tudunk kapcsolódni egymáshoz. Más országok, kontinen-
sek kultúrája által gazdagodunk, világszemléletünk tágul. 
Ugyanakkor sürgetőbb a hívás, hogy ne csukjuk be sze-
münket a sokféle szükséglet és nehézség láttán, hiszen a 
globalizáció folytán az ínség is egész közel jön hozzánk. 
  Megkaptam a Plébániai Lelkinap programját a „Hit Évé-
nek” megnyitásaként, így kicsit én is részese  lehettem 
ennek a távolból. Több érsek atya jött hozzánk misézni, 
akik az „Új evangelizáció a keresztény hit továbbadásá-
ra” című püspöki szinódusra érkeztek Rómába, és szá-
munkra a „Hit Évének” jelentőségéről beszéltek. 
Megértettem: öt heti imádság és párbeszéd gyümölcse-
ként született „Irányvonal” olyan számunkra, mint Egyhá-
zunk számára a „Hit Éve”: arra hív meg, hogy egy korunk-
ban fontosnak ítélt témára fókuszáljunk.  
  A lelkiségek, szolgálati területek sokszínűsége és külön-
bözősége jellegzetessé teszi azt, ahogy egy-egy szerze-
tesközösség meghatározza önmagát, azonban a lényeget 
tekintve nem sok változás történt a szerzetesség kezdetei-
től fogva: 
„Elkötelezzük magunkat arra, hogy elmélyítjük életünk kon-
templatív és prófétai dimenzióját azáltal, hogy mindazt, 
akik vagyunk és amit teszünk, a Szentháromság Egy Isten 
szeretetében alapozzuk meg.” / 23. Általános Káptalan: 
Irányvonal/ 

Baráti Eszter nővér 



 

 

HIT-ÉLET 
ÉVFORDULÓ 

120 ÉVE SZÜLETETT MINDSZENTY JÓZSEF ESZTERGOMI ÉRSEK, 
BÍBOROS, MAGYARORSZÁG HERCEGPRÍMÁSA 

 
   Hosszú, nyolcéves fogságából a honvédegység tiszti 
különítménye szabadította ki. A hazatérése 1956. októ-
ber 31-én diadalmenet volt. Útközben értesült arról, 
hogy a Nagy Imre vezetése alatt álló forradalmi kor-
mány hivatalosan is rehabilitálta. November 3-ának 
nagy részét rádiószózata megfogalmazásának szentel-
te. A rádiószózatot este nyolc órakor mondta el az or-
szágház épületében.    A Prímás beszéde elején köszö-
netet mondott XII. Piusz pápának, a szabad világ egyhá-
zi és világi vezetőinek, a világsajtó, rádió és televízió 
képviselőinek és mindazoknak a magánszemélyeknek, 
akik az elmúlt nehéz időkben a magyar nép és az ő 
egyéni sorsát a szívükön viselték, úgyszintén azért a pá-
ratlan rokonszenvért, amellyel az egész kultúrvilág a 
magyarság szabadságharcát kísérte. ,,Mi magyarok az 
európai népek családi, bensőséges békéjének zászlóvi-
vőiként akarunk élni és cselekedni…” 
   A rádiószózat elhangzása után a bíboros hazatért a 
budai Várban lévő prímási palotába, ám éjfél után Tildy 
ismét a Parlamentbe hívta. A szovjet csapatok megkezd-
ték Budapest ostromát, ezért Mindszenty hajnalban a 
közeli amerikai követségre menekült, ahol menedékjogot 
kapott. Edward Thomson nagykövet melegen fogadta. 
Rövid félórán belül megérkezett Eisenhower elnök hatá-
rozata is, amellyel teljes menedékjogot biztosított a sze-
mélyének. A bíboros-érsek, egy hónap híján, tizenöt éven 
át volt az amerikai követség vendége. A követségnek 
nemcsak a diplomatái, hanem személyzetének a tagjai is 
az egész idő alatt figyelmes és gondoskodó szeretettel 

vették körül.  Mindszenty ottani tartóz-
kodását rövidnek vélte eleinte, arra 
számított, hogy az ENSZ a SZU-t had-
ereje visszavonására készteti, amire az 
ENSZ-közgyűlés szovjet lerohanást el-
ítélő határozata is reményt nyújtott. A 
Kádár-kormányzat a törvénytelensége-
ket folytonossá tette, s Mindszentyt sem 
engedte visszatérni érseki székébe. 
Több alkalommal döntött Mindszenty az USA követségé-
ről való távozásról, de ezt külső tényezők megakadá-
lyozták.  
   Külföldre távozásra is készen állt, de ennek ellenében 
azt kívánta, hogy a kormány enyhítsen a magyar katoli-
kus hívők jogfosztottságán: tegye szabaddá a hitokta-
tást, a papnevelést, egyesületek alakítását, a sajtót. E 
követségi félrabságban készítette el emlékiratait. 
Mindszenty kész volt menedéke elhagyására, de a kor-
mány ezután sem volt hajlandó egyházellenes intézkedé-
seinek visszavonására. Ahhoz, hogy Mindszenty a Vati-
kánban töltse élete hátralevő részét, a kormány hozzájá-
rult volna, ha a Vatikán biztosítja: Mindszenty nem nyilat-
kozik elítéléséről és fogságáról, a hazai politikai viszo-
nyokról, a magyar katolikus egyház helyzetéről, s kime-
netele után lemond érseki tisztéről. A vatikáni küldöttek 
eleinte elutasították, majd (Mindszenty tudta nélkül) elfo-
gadták e föltételeket. Mindszenty, teljesítve VI. Pál pápa 
(ur. 1964-78) kérését, 1971. IX. 28: elhagyta a követsé-
get és Rómába ment. A pápa az élő vértanúnak kijáró 
tisztelettel fogadta.  

Tisztelt Olvasó!  
Életút sorozatunkat az utolsó évek leírásával folytatjuk. 

Barócziné Jantos Éva tanárnő 

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából,  
a 2012. október 11. és 2013. november 24.,  

Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a „Hit évét”.  
 HITEMNEK FORRÁSA: A CSALÁD ÉS AZ ISKOLA 

   Vallásukat gyakorló szülők vettek körül, akikkel minden vasárnap elmentünk 
szentmisére. Amikor még kisgyermek voltam, engem is vonzott a szentmise ide-
jében vetített mese, ifjúsági sorozat. De a szüleim következetessége segített 
abban, hogy a szentmiséken való részvétel fontossá váljon életemben. A nagyszüleim életpéldá-
ja szintén hatott rám: szerettem nagymama tanmeséit hallgatni, amelyeket ő szőtt gondolatban. 
Akkor még nem tudtam, hogy ez az erkölcsi, vallásos nevelésünket szolgálják. Mindig nagy 
örömmel vártam a vakációt, hogy nagyszüleimmel lehessek. 

   Az én életemben is elérkezett az az időszak, amikor az általános iskola befejezése után döntenem kellett a to-
vábbtanulás kérdéséről. Bátyám ekkor bencés diákként Pannonhalmán végezte tanulmányait. Osztályfőnöke javas-
latára döntöttünk úgy, hogy én is egyházi iskolába kerüljek. Így, választásunk a Svetits gimnáziumra esett. Hitemet 
formálták az osztályban végzett imádságok. Még harminc év távlatából is örömmel gondolok vissza az első, és 
egyben tizenötödik születésnapomra, amelyet osztályfőnököm és társaim felém áradó szeretetétől meglepve ünne-
peltem. Gyertyák égtek a padomon, és amelyet kis képek, ajándékok díszítettek. De legfőképpen az ő szívből jövő 
jókívánságaik, gondolataik hatottak rám. 
  Akkor éreztem meg nagyon mélységesen, hogy velünk van az Isten, aki szeret mindnyájunkat, gondot visel ránk. 
Ebből a megérintettségből, isteni jelenlétből kezdett el forrásozni az én hitem.    (folytatjuk) 

        Magyaros Rita M. Veronika SSND 

Látványszínház a SZIGNUM-ban 
 

A Nemzeti Látványszínház előadására november 12-én, hétfőn kerül sor 15 órakor  
a SZIGNUM tornatermében.  

http://nemzetilatvanyszinhaz.hu/  



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB - 

Diákhírek: 
   2008-ban, az UNICEF nemzetközi 
gyermeksegély szervezet kezdemé-
nyezésére nyilvánították október ti-
zenötödikét a Kézmosás Világnapjá-
nak. Idén, ezen a napon a SZIGNUM 
diákbizottsága is felhívta a diákok figyelmét a szappan-
nal történő kézmosás, valamint az alapvető higiéniai kö-
rülmények fontosságára.  
   - Lényegesnek tartottuk, hogy többféle fórumon juttas-
suk el információinkat a diáksághoz, ezért nemcsak egy 
képekből és fontos adatokat tartalmazó cikkekből álló 
kiállítást készítettünk, hanem meghirdettünk egy rajzpá-
lyázatot is ebben a témában, melyre igen sok, nívós pá-
lyamű érkezett, így a legjobbakkal az iskola faliújságait 
díszítettük. Ezen kívül az iskola fotó- és videó szakkörének 
tagjai, Miklai Péter vezetésével készítettek egy rövidfil-
met, amit a nagy előadó teremben, minden szünetben 
megtekinthettek az érdeklődők, valamint interjúkkal és 
érdekességekkel jelen voltunk az iskolarádió műsorában 
is.  
   Köszönjük mindenki nyitottságát, lelkesedését és remél-
jük, hogy tettünk egy lépést együtt a fertőző betegségek 
megelőzése érdekében. 
 

Érdekességek Sanyitól (nem)csak fiúknak: 
A-10 Thunderbolt II (Warthog) 
Az amerikai légierő első kifejezetten a földi csapatok 
közvetlen támogatására kifejlesztett csatarepülőgépe. Az 
A-10 egyaránt alkalmas tankok és egyéb páncélozott 
járművek, objektumok, élőerő elleni támadásra.  
Egyenes szárnyának és erős hajtóműveinek köszönhetően 
kitűnően manőverezik kis sebességen és magasságon, 
300m alatt is biztonságosan bevethető.  
Szépsége miatt varacskos disznónak (Warthog) becézik. 
Túlélőképessége: A szerkezet és a pilótafülke páncélozá-
sa még 23 mm-es lövedékek becsapódását is elviseli. A 
csűrők képesek kiegyensúlyozni még az egyik szárny har-
madának elvesztését is. A pilótát 12,7-37,5 mm-es vas-
tagságú titán páncél védi (660 kg) és a fülketető is go-
lyóálló üvegből van. Titán védi a kormányművek vezérlő-
rendszerének részeit is. 
Fegyverzet: GAU-8A 30 mm-es gépágyú. A szárnyai és 
törzse alatt 11 felfüggesztési ponton önsúlyához képest 
nagytömegű fegyvert hordozhat: AGM-65 Maverick ra-
kéták, lézer- és TV-irányítású bombák, szabadesésű Mk 
82-84 (227-454-907 kg) bombák, BLU-1 és BLU-27B 
gyújtóbombák, kazettás bombák, nem irányított rakéta-
konténerek, SUU-23 gépágyúkonténer, infracsapda-
kilövők, AIM-9 Sidewinder rakéták, elektronikai lefogó 
berendezés, póttartályok. 
 

Műszaki adatok:  
Gyártó: Fairchild Republic 
Hosszúság: 16,16m 
Fesztáv: 17,42m 
Magasság: 4,42m 
Szárnyfelület: 47,01m2  
Üres tömeg: 11 321kg 

Maximális felszállótömeg: 
22 950kg 
Hajtóműtípusa: General 
Electric TF 34-GE-100 
utánégető nélküli sugárhaj-
tómű 
Hajtóművek száma: 2 
Hajtómű teljesítménye: 40 
kN 
Maximális sebesség: 805 km/h  
Szolgálati magassági határ: 13 600 m  
 
Üzemeltető ország: csak az USA 
Bevetették: Öböl-háború, Koszovó 
Ára: 20 millió USD 
 

Egy perc angol(humor):  
- Why is the hippopotamus carrying the water in its mouth 
from one of the corners of the pool to the other?  
- ??? 
- It is making a nest.  
 
Angol mondatok, kicsit másképp: 
Hole a new see? (ford: Hol a nyuszi? a többit próbáld 
magad, jó szórakozást!) 
One Kate much come. 
One hut bitch come. 
Luke ash tree cow. 
Fog peace call low. 

☺☺☺ 
 

Hihetetlen tények: a Földről 
1. A fénynek 8 percre van szüksége, hogy a Napról a 
Földre jusson. 

2. A Föld ma is működő legnagyobb vulkánja a Hawaii-
szigeteken található Mauna Luna. 

3. A Föld legnagyobb tava a Kaszpi-tenger, a legmé-
lyebb pedig a Bajkál-tó. 

4. A Földön minden nap 0,00000002 másodperccel hosz-
szabb az előzőnél, a Föld forgási sebességének lassulása 
miatt. 

5. A Föld legnagyobb élő organizmusa egy „Sherman 
Tábornok” névre keresztelt fa, amely a Sequoia Nemzeti 
Parkban található (USA). Magassága több, mint 91 mé-
ter, a legszélesebb átmérője pedig meghaladja a 12 
métert. 

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: 
 Lorax – amerikai animációs film 
   A Lorax, Dr. Seuss klasszikus meséjének 
animációs adaptációja, melyben egy 12 
éves fiú másról sem álmodik, csak arról, 
hogyan találhatja meg azt az egyetlen 
dolgot, amivel belophatja magát álmai 
hölgyének szívébe. Ahhoz, hogy elérje célját, meg kell 
ismernie Lorax történetét. Lorax egy zsémbes, mégis elbű-
völő lény, aki nem kisebb feladattal küzd, mint világa 
megmentésével. 
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A SZIGNUM-osok sokat tudtak 
Testvérintézményünk, a szegedi Karolina Iskola ál-
tal, október 20-án rendezett Ki? Mit tud? verse-
nyen, versmondás kategóriában, Csák Laura (7.G, 
felkészítő tanára Kaáriné Cziprok Andrea) II. he-
lyen végzett; mesemondásban Gémes Tamás (8.G, 
Mészáros Ildikó tanárnő) I. lett, Szekeres Réka (5.a, 
Barócziné Jantos Éva tanárnő) III., Burger Benedek 
(3.a, Szekeresné Rácz Mariann tanárnő) II. Ének-
zene kategóriában a „SZIGNUM Dixi Band”, a kép-
zeletbeli dobogó első fokára álhatott. A zenekar 
tagjai: Burger Benedek (3.a), Csapó Boglárka 
(6.a), Csikota Levente (8.G), Csikota Péter (8.G), 
Lakatos Balázs (9.G), Lakatos Bence (11.G), Szűcs 
Sebestyén (10.G). Iskolánk irodalmi színpados csa-
pata különdíjban részesült. A színvonalas előadás-
ban Becsei Tünde, Csizmazia Réka, Szabó Molli és 
Weszely Regina vettek részt. A 7.G osztályos lá-
nyokat Mészáros Ildikó tanárnő készítette fel. Min-
den résztvevőnek és tanáraiknak további sikereket 
kívánunk! 

Szavaló sikerek 
A Szolnokon megrendezett XVI. Országos Forra-
dalmi Szavalóversenyen Gémes Tamás (8.G) III. 
helyezést ért el, Majoros Viktória (8.G) eredmé-
nyesen szerepelt. Az október 23-i megmérettetésre 
Mészáros Ildikó tanárnő készítette fel diákjainkat.  

Gimis matematikusaink 
A Bolyai Matematika Csapatverseny Csongrád 
megyei fordulóján, Hódmezővásárhelyen a SZIG-
NUM „Pík” csapata az V. helyen végzett. Az ügyes 
matematikusok: Bencze Kitti, Brutyó Sándor, Fletan 
Beatrix, Kócsó Norbert 8.G osztályos tanulók, taná-
ruk Szűcsné T. Kis Gabriella. Gratulálunk versenyző-
inknek! 

Jótékonysági naptárak 
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. Ugyanitt kapható az a 
gyermeknaptár is, amely a plébánia saját kiadásá-
ban készült el. A hittanos, énekkaros, ministráns, 
gyermekmissziós diákok csoportképeivel illusztrált 
kiadvány is 1000 Ft-ért vásárolható meg. 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ - A torzó a művészetben 
  Számtalan antik munkát másoltatnak már a 
művészeti iskolákban, és a teoretikusok munkája 
révén létrejön egy tanítási séma a művészetek 
oktatására. A torzó, mint tanulmányozandó 
tárgy (testrészlet), nem mint kompozíciós forma, 
vagy „teljesség” létezik. 
      Ahhoz hogy a torzó mint önálló műfaj meg-
jelenhessen, egészen az avantgard mozgalmakig és a XIX.-
XX. század forulójáig kell elmennünk.Rodin munkásságához 
erősen köthető a műfaj és nehéz „harcok” árán neki sikerül 
a társadalom esztétikai felfogásába elfogadtatni. Ő sok 
akkori karikatúrában úgy jelenik meg mint szobortörő, mi-
vel gyakorta csonkította saját szobrait. Műtermében klasz-
szikus szobortorzók voltak és nemegyszer párosítja, rakos-
gatja össze kompozícióit darabolt szobrok részleteiből. 
Munkássága révén, a XX. század elején Maillol is készít 
torzókat, valamint szobrászok egész sora alkot ebben a 
műfajban. Próbálnak formai esztétikumot megfogalmazni 
és teljessé tenni a részletet. A torzónak, és jelentésének 
változása minden korban jól látható és értelmezhető. Jelen-
tése a befejezetlen befejezettség, és erős múltbeli utalást 
hordoz magában.  A fogalom a ránk maradt antik szob-
rokból ered és a XX. század tölti meg talán a legtöbb je-
lentéssel. A klasszicizmust követő korokban és a rengeteg 
fellépő társadalmi és kulturális problémák közepette egy 
régóta létező formában fogalmazzák meg művészek gon-
dolataikat. A torzó, időtlenséget képvisel és ragaszkodá-
sunkat a múlthoz. Híd a művészetben. 

Brzózka Marek tanár úr 

LOGIKAI FELADVÁNY 
  Itt vannak a hűvösebb napok, itt az igazi ősz. Őszi 
munkálataink alatt azért van lehetőség agyteker-
vényeink tornáztatására.  Íme, a következő felad-
vány. 
Megkérdezték Ivanovot, hogy a festmény, amelyik 
a falon lóg, kit ábrázol. Azt felelte: „  A képen áb-
rázoltnak az apja a válaszadó apjának az egyet-
len fia.” Kit ábrázol a kép?  
Vigyázat, ha egy feladat egyszerűnek látszik, az 
az is! Mint például ez is. ☺ 
A válaszokat a kortefai@gmail.com e-mail címre 
lehet küldeni.  

Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2012. november 
10. szo Munkanap nov. 2. helyett, 

tanítás keddi órarenddel 
15. cs Tantestületi értekezlet 

12. h- 
16. p 

Kézműves foglalkozások 

Ajándéktárgyak készítése az Erzsébet bálra 

17. szo VI. Szent Erzsébet jótékonysági bál 

21. sze Gimnáziumi és felső tagozatos nyílt nap 

29. cs MOZAIK szakmai nap. Tanítás 14 óráig. 

30. p Pályaválasztási szülői értekezlet 8.a osztálynak 

DEC. 
1. szo 

Munkanap, 
tanítás hétfői órarend szerint 

3. h Adventi gyertyagyújtás, közös iskolai szentmise 

Lelkinap 1-6. évfolyamosoknak 

ECL NYELVVIZSGA IDŐPONTOK 2012. 
December - angol, német 
december 6. - A2 szint  

december 7. - B1, C1 szint  
december 8. - B2 szint  


