
 

 

        

IX. évfolyam 1. szám 2013. január 

2012/2013: A TUDÁS ÉVE 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola, Gimnázium  és Kollégium havilapja 

BÖJTE CSABA GONDOLATAI AZ ÚJ ESZTENDŐ KEZDETÉN  
(RÉSZLET) 

 

   „Krisztus Isten reális válasza volt az emberiség évezredes adventjére. Jézus léte örök 
válasz, nem csak a megannyi miértre, hogyanra, hanem a te alapvető örök kérdéseidre is. 
Az élő hit, az erőt adó remény válságban van, és persze ez újabb és újabb politikai, gaz-
dasági kríziseket szül. Hogyan tovább? A kérdés az, hogy mersz-e magadba nézni, mered 
kimondani, megfogalmazni a végtelen utáni tiszta sóvárgásaidat? Mered félrelökni a ku-
fár, csak a vagyonukat halmozni akaró kereskedők csillogó reklámjait, és kimondani mind-
azt, miért érdemes élned, dolgoznod, meghalnod? Mered alázatos partnerségben Istennel 
tovább teremteni ezt a szép világot? Mersz a gondolkodó, kereső embertársaid sorába 
állni, hogy te is akár egyetlen dallammal gazdagabbá tedd magadat, és társaidat? 
Mersz a holnapba nézni, és talán milliók által, a csendes adventi imában kértekre, Isten 
simogató válasza lenni? 
   Karácsony után mersz szeretetből mások számára megtestesülni? Újból útra kelni? Moso-
lyogva az emberek kérdéseire, kéréseire, megnyugtató válasz lenni? 

  
 Egyetlen dolgot kívánok az újesztendőre:  

Merj ezekre a kérdésekre bátran IGENT mondani.”       
                                               

Szeretettel, Csaba testvér  (Forrás: Magyar Kurír) 

Áldott, boldog új  
esztendőt kívánunk 

minden tanítványunk-
nak, családjaiknak, 

dolgozóinknak és olva-
sóinknak! 

FONTOS INFORMÁCIÓK A LEENDŐ  ELSŐSÖK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA: 
Beiskolázási fórum a Városháza dísztermében: 2013. január 30-án, szerdán 17:00 

SZIGNUM alsó tagozatos nyílt napok: 
2013. február 5. (kedd)  8:00-11:00 és 
2013. február 12. (kedd) 8:00-11:00. 
Ismerkedő elbeszélgetések időpontjai: 

2013. február 9. (szombat), jelentkezési lap beadási határideje: február 7. (csütörtök) 
2013. február 15. (péntek), jelentkezési lap beadási határideje: február 13. (szerda) 

Jelentkezési lapok az iskola portáján, titkárságán található, 
vagy letölthető a www.szignum.hu oldalról. 

Kéréseikkel, kérdéseikkel forduljanak hozzánk! 
Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

6900 Makó, Szent István tér 14-16.  
62/213-052 

www.szignum.hu, szignum@szignum.hu 
 



 

 

Baróczi Tamás: 
   Pályámat1973. szeptember 15-én 
kezdtem a kiszombori Dózsa György Álta-
lános iskolában, képesítés nélküli napközis 
nevelőként. A tanítói képesítést a bajai 
Eötvös József Tanítóképző Főiskolában 
szereztem meg 1977-ben. Az elmúlt közel 
40 évben, és 39 tanévben - 11 hónap kivételével - folya-
matos tanítottam. Az említett 11 hónapban általános ta-
nulmányi felügyelő voltam Makón, de visszavágytam az 
iskolába, a gyermekek közé… Oda, ahol - a mai napig 
is, és továbbra is – a helyemen érzem magam! A SZIG-
NUM-ban 1994 óta tanítok. Feleségem, Barócziné Jantos 
Éva szintén a SZIGNUM tanára, lányunk, Baróczi Éva is 
intézményünkben végzett. Kiszomboron lakunk, ám otthon 
is a SZIGNUM-ban élünk, a SZIGNUM-ban is otthon va-
gyunk! Tanítói hitvallásom Kazinczy Ferenc egy sorával 
tudom summázni: „Eszköze lenni az isteni kéznek…”, hogy 
tanítványaim lelkében összecsengjen a szív, a tudás és az 
értelem! Hobbim az olvasás, a barkácsolás, és – az utób-
bi években, haladván a korral – az informatika. 
 
Himer Ágota 
   Diplomámat 2008 júniusában szereztem 
a SZTE – Juhász Gyula Pedagógusképző 
Karon. Választott műveltségi területem a 
magyar. Tanulmányaim során lehetőségem 
nyílt a kooperatív technikák megismerésé-
re és alkalmazására. Ötödik éve, a 2008-
2009-es tanévtől vagyok a SZIGNUM tantestületének 
tagja. Jelenlegi munkakörömben a 4. osztályosok napkö-
zis tanítónőjeként dolgozom, valamint a 6. osztályban 
tanítok magyar nyelv és irodalmat. Diplomamunkámat 
pszichológiából írtam. Ez a tanulmány megerősített ab-
ban, hogy tanítványaimmal olyan kapcsolatrendszer ki-
alakítására törekedjek, melyben az értelmi képességek 
fejlesztése mellett a bizalom, a nyitottság, az őszinte tá-
mogatás légköre is megvalósul. Szabadidőmben olvasok, 
úszom, táncolok és szívesen megnézek egy-egy jó filmet.  

Majorosné Rácz Krisztina:  
A bajai főiskolán szereztem diplomámat, a 
SZIGNUM-ban 1991 óta dolgozom.  
Jelenleg a 4. b osztály osztályfőnöke va-
gyok, tanítópárommal tantárgycsoportos 
felosztásban dolgozom, magyar irodalmat, 
nyelvtant, környezetismeretet, rajzot és 
technikát tanítok. 
A tavalyi évben tehetségfejlesztő pedagógus szakvizsgát 
szereztem. 
Alapelveim a következetesség és a kiegyensúlyozottság 
mind a terhelés, mind a követelmények szintjén. Három 
gyermekem van. Szeretek olvasni, érdeklődésem fő terü-
lete a szépirodalom és a pszichológia. 
 
Reiszné Surinás Piroska: 
   Gimnáziumi tanulmányaimat a Svetits 
Katolikus Leánygimnáziumban végeztem, 
majd Tanítóképző Főiskolára is Debrecen-
be jártam. Makón a munkámat 1991-ben 
kezdtem, az iskola újraindulásakor. Három 
és fél évig tanítottam, majd hosszabb időt 
töltöttem otthon 4 gyermekem mellett, most már mind a 
négyen a SZIGNUM tanulói. 6 éve jöttem vissza tanítani 
az iskolába, ahol az első két évben megízlelhettem a fel-
ső tagozat és a gimnáziumi élet örömeit, nehézségeit, és 
tudatosult bennem az az irányultság, hogy a kisebb kor-
osztályban szeretek és tudok hatékonyan tanítani. Így 
kezdtem el négy évvel ezelőtt a jelenlegi 4. osztályban a 
matematika, ének és hittan tanítását. Vallom, sok szép 
dolog van körülöttünk a világban, melyeket ha felfede-
zünk, és rá tudunk csodálkozni boldogsággal tölt el minket 
és közelebb visznek Istenhez. Szeretném, ha ezt megérez-
nék a velem együttműködő gyermekek is.  

FÓKUSZ - LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓINK 

A SZIGNUM igaz meséje   
Mi leszek, ha nagy leszek?  

Tomi: „informatikus, feltaláló, autószerelő és  
állatorvos”  

Panni: „fodrász, tanító néni, énekesnő és orvos”  
Tomi és Panni:   

„Bármelyik foglalkozást választhatjuk.   
A nyelvtudásunk megvan hozzá.   

Mi SZIGNUM-os diákok vagyunk!” 
 

Tomi és Panni története a SZIGNUM rek-
lámfilmjében elevenedett meg, mely a 

makói VTV-ben keddenként és pénteken-
ként látható, és megtekinthető a 

www.szignum.hu oldalon is. 

SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK ISKOLÁNKRÓL 
   Nagyfiunknak tudatosan a SZIGNUM-ot választottuk 
iskolának. Úgy gondoljuk a nyelvtanulás elengedhetetlen 
ahhoz, hogy felnőttként boldogulhasson, a hitélet pedig 
egy olyan ajándék, amelytől mindannyian többek leszünk. 
Nagyon elégedettek vagyunk a tanító nénikkel és az isko-
la mentalitásával. Jól döntöttünk.  
  Gyermekünk kivirágzott az iskolában, lelkesen, élvezettel 
veszi az akadályokat, az angol tanulás, a hitélet és a nép-
tánc még színesebbé, gazdagabbá teszi gyermekünk fej-
lődését.                     Szabóné Varga Rózsa és Szabó Zsolt  

   Szülőként az egyik legfontosabb döntés a jó iskola kiválasztása. Nagy öröm, ha a gyermekünk szeret az iskolába 
járni négy hónap után is.J Ez természetesen a tanító nénik lelkiismeretes munkájának köszönhető. A SZIGNUM-ban az 
tetszik, hogy partnerként kezelnek minket, szülőket a gyerekek iskolai nevelésében. Minden diákban megtalálják a 
tehetséget és a jót, és ezt fejlesztik, motiválják. Az angol ovi jó alapot adott a magas színvonalú idegen nyelv okta-
táshoz. Így a mindennapi életünkbe játékosan épült be az angol nyelv.  
   Nagyon családias az iskolai légkör, örömmel járnak a tanulók a SZIGNUM-ba. A helyes viselkedési formákat és a 
tiszteletadást a dolgozók ViTT-kártyával jutalmazzák, ezzel is ösztönözve a diákokat. Nagyon örülünk, hogy ezt az 
iskolát választottuk, mert itt valóban „a gyerek a fontos, a legfontosabb!” 

Horváthné Kerekes Katalin 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
KID VAGYIS KARÁCSONYVÁRÓ IDEGENNYELVI DÉLUTÁN 

 
   Sok éve szép hagyomány iskolánkban, hogy a karácsonyi szünet előtt diákjaink egy 
önfeledt délutánt töltenek együtt az idegen nyelvek jegyében. December 17-én a fel-
sősök és a gimisek mutatták be, hogy a tanórákon kívül (is) nagy magabiztossággal 
használják az angol, német és francia nyelveket. 
   A színpadon bemutatott valamennyi produkció színvonalas, jól kidolgozott és szóra-
koztató volt. Sokan fakadtak dalra. A 8.G osztály Emil Rulez: Hello tourist számát adta 
elő, amivel elnyerték a „legvárosnézősebb” előadás címet. A 10.G-sek a Télapó új 
napelemes szánját énekelték meg, amivel a „legdalosabb” műsorszám lettek. A 9.G 

osztály profiljának megfelelően egy öko-karácsonyról énekelt, amit a zsűri a „legökobb” produkció címmel jutalma-
zott. Az iskola valamennyi, francia nyelvet (is) tanuló diákja pedig elénekelte, hogy nem is olyan egyszerű több 
nyelvvel is megbirkózni. Övék volt a „legfrangolosabb” előadás. 
   Zenéből más formában sem volt hiány: a 8.G osztályosok karácsonyi verseit trombitajáték vezette be. Ők adták 
elő a „legkarácsonyosabb” műsorszámot. A 8.a osztályos lányok és fiúk pedig táncra perdültek, amivel a 

„legtáncosabb” címet nyerték el. 
   A diákok és felkészítő tanáraik színdarabok széles tárházát vonultatták fel. Az 5.b és 
6.a osztályok németesei  A 7 kisgida és a farkas történetét mutatták be, amivel kiérde-
melték a „legmesésebb” színdarab címet. A 6.a osztály angolosaié volt a legőrületesebb 
előadás, amelyben különböző mesék szereplői keveredtek össze. A 7.G osztály angolo-
sainak sikerült felrázniuk a Télapót tespedtségéből, így övék lett a „legmikulásosabb” 
produkció. A 9.G osztály németeseinek az Állatok karácsonya című színdarabja a 

„legállatibb” címet vihette haza. A 9.G osztály angolosai pedig a „legtanulságosabb” műsort mutatták be a Helyes 
cselekedet című színdarabbal. A 10.G osztály németesei eljátszották, ahogy a Télapót megbüntetik tilosban történő 
parkolásért. Ők nyerték el a „legrendőrösebb” előadás címet. Az estet a 11G osztály egyedi karácsony-váró szín-
darabja zárta a leghősösebb színdarabbal.  
   Az idegen nyelvű színdarabok sorába illeszkedik az 5.a osztály előadása: a diákok december 18-án az iskolai 
karácsonyi ünnepségen mutattak be egy angol nyelvű betlehemest. Így övék lett a „legbetlehemesebb” színdarab. 
   Mi, tanárok, hálásak vagyunk a diákoknak a lelkesedésükért és együttműködésükért. Ugyanakkor köszönjük az ide-
gen nyelvi tanároknak a felkészítő munkát: Ábrahám Éva, Baloghné Kovács Éva, Csapóné Mátó Mónika, Föedl Andrea, 
Lik Melinda, Polcsánné Lengyel Orsolya, Veréb Sándorné  
Folytatás következik január 29-én, amikor is az alsósok mutatkoznak be. Mindenkit várunk szeretettel! 

Csapóné Mátó Mónika tanárnő 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
A hagyományoknak megfelelően, eseménydúsan telt a de-
cember a Gyermekmissziós csapat számára. Vezetőjüket, 
Fidelis nővért arra kértük, idézze fel a karácsonyi időszak 
egy-egy történését. „Házalós betlehemes" 
A tavalyihoz hasonlóan, családokhoz men-
tünk Karácsony előtt betlehemezni, idén 6 
gyerekkel. Nagyon szép élmény volt, 
megrendítő, ahogyan főleg az idősek fo-
gadtak bennünket, könnyeztek is, mert ez 
a szép népszokás a saját gyermekkorukat 
idézte fel bennük. Nyolc családi helyszínen 
jártunk, amelyek után jutalomként Gyomaendrődre utaz-
tunk Gábor atyához. Betlehemes játékunkat a makói plé-
bánián is bemutattuk, az idősek karácsonyi ünnepségén. 
A lelkes csapat tagjai: Deneus Eliza, Kabát Goldina, 
Gabnai Virág, Forgács Gábor, Zsótér Kristóf és Tóth 
Dominik voltak. Köszönet nekik és családjaiknak. 
"Szállást keres a Szent Család és Prágai kis Jézus kilenced” 
Idén ezeket a szertartásokat is családoknál végeztük, 
nagy öröm és élmény volt közösen imádkozni időseknek a 
legkisebbekkel. Ki-ki befogadhatta a Szent Családot 
egy-egy napra. Változó létszámmal vettünk részt ezen az 
ájtatosságon, de nagyon jó készület volt ez Karácsony 
szent ünnepére. Szép alkalom volt a beszélgetésre az ima 
utáni szeretetvendégség. A kilenced a gyermekmisszióhoz 
kapcsolódik, mert a Prágai kis Jézust választottuk védő-
szentünknek. Szobra a templomban látható. 

„Pásztorjáték” 
Ezúttal a gyermekmissziósokkal készültünk, és háromszor 
adtuk elő Jézus születésének tör-
ténetét, az iskolai karácsonyi 
szentmisén, a városi szökőkútnál 
lévő óriás adventi koszorú utolsó 
gyertyájának meggyújtásánál és 
végül a belvárosi templomban, 
karácsony első napján.  
Elkészítettük ezen kívül a templom előtt látható Betlehe-
met. Az Erzsébet ház udvarán, szülőkkel barkácsoltuk ösz-
sze az istállót, lombfűrésszel vágtuk ki az alakokat, amit 
azután gyerekekkel festettünk ki. 
„Gyermekmissziós út” 
Szegedi jutalom útban részesültek a pontgyűjtő verseny 
legjobbjai. Három autóval és ki-
lenc gyerekkel utaztunk Szeged-
re. A nyertesek: Hudák Anna, Kiss 
Levente, Rácz Kinga, Gabnai Vi-
rág, Deneus Eliza, Kovács Bálint, 
Zsótér Kristóf, Igaz Dániel és Sze-
keres Sarolta. A kirándulás során 
megnézhettük a szegedi Dóm or-
gonáját, amit kipróbálhattak a gyerekek, sőt bele is 
mászhattak!  
   Ezután bejártuk a Dóm téri adventi vásárt, a labirintust, 
majd szentmisén vettünk részt és Kondé Lajos atyával ta-
lálkoztunk. 



 

 

SZIGNUM énekverseny 
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi 
azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, 
mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” 
 
   2012. december 11-én, kedden a 6. alkalommal ren-
deztük meg iskolánkban a népdaléneklési versenyt, mely 
Kodály Zoltán születésének 125. évfordulóján különös 
színezetet kapott. A diákok kötelező éneke minden kor-
osztályban Kodály Zoltán gyűjtése volt. 
A verseny menete évek óta hagyományosan zajlik, válto-
zatosságot a versenyzők hoznak fellépésükkel. Vannak 
évek óta visszatérő, lelkes szépen éneklő fiúk, lányok és 
nagy örömmel láttuk az új arcokat is. 
Tapasztalatunk ez alkalom során, hogy kicsik és nagyok 
egyre magabiztosabban szerepelnek, énekelnek a nagy 
közönség és a zsűri tagjai előtt. Büszkék vagyunk a ver-
senyző diákokra, a felkészítő tanárokra és köszönet illeti 
őket, hogy a legmozgalmasabb decemberi hétben vál-
lalták a szép éneklés megmérettetését. 
 

A zsűri döntése a következőképpen alakult: 
 
I. Rácz Kinga 2.b 
II: Szabó Ádám 2.a 
III. Novák Csongor 2.a 
III. Kabók Dzsenifer 2.b 
 
I. Hudák Anna 4.b 
I. Horváth-Varga Krisztián 4.b 
II. Burger Benedek 3.a 
III. Vadlövő Anna 3.b 
 
I. Vadlövő Regina 6.o 
II. Bencze Tünde 5.b 
II. Szekeres Réka 5.a 
 
I. Pásztor Anna 10.G 
I. Nacsa Krisztina 11.G 
II. Miklai Zsolt 11.G 
III. Cosa Diána Catalina 9.G 

Reiszné Surinás Piroska tanárnő 

SZIGNUM OLDAL 

EGYHÁZKÖZSÉGI FARSANGI ÁLARCOS MULATSÁG 
 

   Egyházközségünk 2013. február 1-jén, 19 órától farsangi álarcos mulatságot rendez a SZIG-
NUM tornatermében. Italt, süteményt mindenki hozzon magával, a zsíros kenyérről és a teáról mi 
gondoskodunk! Az este jó hangulatát Csikota József zenekara biztosítja.  
Az álarcos/ jelmezes megjelenés emeli az este hangulatát! Belépőjegy: 200 Ft, mely elővételben 
megvásárolható a SZIGNUM portáján, és a templom sekrestyéjében. Az érdeklődőket, családo-
kat szeretettel hívjuk és várjuk egy vidám táncos, vetélkedős estére! 

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL… 
  2013. február 1-jén kerül megrendezésre a SZIGNUM 
alsó tagozatosainak farsangi mulatságára. A hagyomá-
nyos, vidám hangulatú ünnep az idén számos, új elemmel 
gazdagodik és a busók világába ad bepillantást legki-
sebb diákjainknak. Fidelis nővér testvére és szülei segít-
ségével egy busó érkezik Mohács környékéről a SZIG-
NUM-ba, aki mondát mesél a gyerekeknek, kipróbáltat-
ja velük a kereplőt, kolompot, buzogányt és bemutatja 
számukra a jellegzetes és híres álarcokat. Majd a diá-
koknak megtanítja a busók táncát. A közös programot 
követi az osztályok és egyéni jelmezesek produkciói. A 
beöltözőket a szokásos módon szakértő zsűri fogja érté-
kelni és jutalmazni, amelybe minden osztályból egy szü-
lőt várnak a szervezők.  
A SZIGNUM alsósai a farsangig egy rajzpályázatra 
nevezhetnek be, amelyben busó álarcot kell megjeleníte-
niük, szabadon választott technikával. A beérkezett mű-
veket maga az ünnepség busó vendége fogja értékelni. 
A farsang február 1-jén 13 órakor kezdődik az iskola 
tornatermében, ahová szeretettel várjuk az érdeklődő 
szülőket is.  

Egy kis segítség a mulatság témájához: 
Húshagyó kedden a mohácsi busók fűzfából faragott, 
rikító színű, félelmetes álarcokban vonulnak fel kereplő-
ket forgatva, kolompokat rázva, hogy temessék a telet 

és vidám, látványos felvonulással köszöntsék a tavaszt és 
űzzék el a rossz időt.  
A szokást a balkáni eredetű sokácok hozták magukkal, 
és a 18. század óta vannak róla feljegyzések. 
A busók öltözete szőrével kifordított bundából, szalmá-
val kitömött gatyából áll, ez utóbbira színes, gyapjúból 
készült női bütykösharisnyát húznak, és bocskort viselnek 
a lábukon. A bundát övvel vagy marhakötéllel fogják 
össze a derekukon, amire marhakolompot akasztanak.  
Kezükben kereplőt, vagy soktollú, fa buzogányt tarta-
nak, és fejükön álarcot viselnek. Nem is akármilyet! Fűz-
fából faragott, állatvérrel festett, birkabőrcsuklyás 
maszkot, amely alatt kizárólag férfiak lehetnek! 
A busójárás mára komoly idegenforgalmi látványosság-
gá nőtte ki magát! A világ számos pontjáról látogatnak 
el farsang farkán Mohácsra! 

FELHÍVÁS! Támogassa adója 1%-ával és iparűzési adója 6%-ával a MAKÓI SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ISKOLÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY-t! Adószáma: 18450871-1-06 Köszönjük, hogy ebben az évben is ránk gondolt!          Szignum 



 

 

ÜNNEPLŐ 
NEMZETI IMÁDSÁGUNK SZÜLETÉSNAPJA  

KÖLCSEY FERENC 190 ÉVE ÍRTA A HIMNUSZT 
   Himnuszunk szövegét Kölcsey Ferenc, a reformkor egyik nagy költője írta 1823-ban 
szatmárcsekei magányában, és először 1828-ban jelentette meg.  Alcíme:„Hymnus, a' 
Magyar nép zivataros századaiból”. A költemény egyben Magyarország nemzeti him-
nusza.  
   Már a 16. századtól kezdve a korábbi templomi himnuszok nyomán szerte Európában 
néphimnuszok, nemzeti himnuszok éneklésével jelezték összetartozásukat az országok 
lakói. Kölcsey műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk 
és az  Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református ma-
gyarságé a Tebenned bíztunk elejétől fogva  (90. Zsoltár) volt. Népszerű volt – a ható-
ságok által többször betiltott Rákóczi-nóta is. Így volt ez egészen 1823. január 22-éig, 
amikor Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt, a magyar nemzet legszebb imádságát. 
A Himnusz – nemzeti fohászunk, amely az egész magyarság eszméletét, érzelemvilágát 
átjáró óda, imádság. Magyarságunkat, közös hitünket, akaratunkat fejezi ki. 
   Erkel Ferenc jó húsz évvel később zenét komponált ehhez a gyönyörű költeményhez, 
amikor a nemzeti dal zenéjére kiírt pályázaton, az „Itt az írás forgassátok,/ Érett ésszel, 
józanon. Kölcsey” jeligéjű pályázatával első díjat nyert, a többek közt Vörösmarty Mihály és Szigligeti Ede által is 
megtisztelt zsűri döntésének köszönhetően. Hogy milyen áhítattal alkotta meg művét, azt saját szavaiból tudjuk: 
„Csend van. Ülök és gondolkodom: hát, hogy is kellene ezt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olva-
som. Megint gondolkodok. És amint így gondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban 
tanított. Azt mondta: Fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe.  
És ott a szoba csöndességében megzendülnek ekkor az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A ke-
zemet a zongorára teszem, és hang hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a Himnusz.” 
   Erkel Ferencnek sikerült megtalálnia a Himnusz szövegéhez méltó zenét. Bizonyság rá, hogy azok a pozsonyi ha-
rangok azóta is megszólalnak minden magyar lelkében, ha a Himnuszt hallja vagy énekli. A Himnusz zenéjét 1844. 
július 12-én be is mutatták a Nemzeti Színházban. A megzenésített Himnusz 1844. augusztus 10-én csendült fel elő-
ször nyilvános ünnepségen az óbudai hajógyárban a Széchenyi – gőzös vízre bocsátásakor. Hivatalos állami ün-
nepségen a budai Mátyás-templomban szólalt meg először 1848. augusztus 20-án. A magyar nemzeti himnusz csak 
1989-ben került hivatalosan a Magyar Köztársaság alkotmányába és az 1989. évi XXXI. törvény 75. §-val került 
beiktatásra: 
   75. § A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.” 
   A magyar himnusz az egyetlen állami himnusz a világon, amelyet 1989-ig semmilyen törvény, sem uralkodó, kor-
mány vagy országgyűlés nem tett kötelező érvényűvé. Maga a magyar nemzet tette saját himnuszává. 
   Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989 óta janu-
ár 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.  
Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múl-
tunkra.                                                                                                                    Barócziné Jantos Éva tanárnő 

MAMINTI, A KICSI ZÖLD TÜNDÉR, AVAGY REMEK TÁRSASÁG SZIGNUM-MÓDRA 
    „Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikkamakka mint brigádvezető és faügyi 
szakértő, Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, Bruckner Szigfrid, a nagyhangú, 
öreg oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl; a fent említett kék színű Ló 
Szerafin, Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa és a szákszavú Dömdödöm. Meg persze 
Vacskamati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet 
is képviselni kell a társaságban, s ki lenne erre őnála alkalmasabb.” 
   S akik Lázár Ervin csodálatos történetét megjelenítették, s ezzel vidám-szép pillanatokat szereztek és életre szóló 
útravalót adtak végzős gimnazista tanulóinknak szalagtűző ünnepségükön: Csányi Gábor, Csányi Viktória, Győrfi 
József, Lakatos Bence, Miklai Gergő, Nacsa Krisztina, Oláh Ferenc, Reisz Mariann, Skultéti Edina, Tóth Erzsébet, 
Varga Viktor és osztályfőnökük Magyaros Rita M. Veronika nővér. Az emlékezetes előadás premierje 2012. de-
cember 5-én volt, melyet a SZIGNUM közös, karácsonyi ünnepségén is sikerrel ismételtek meg.   

12.-es gimnazistáink szalagavató báljára 2013. február 9-én, szombaton kerül sor. 

ÖTSOROS FELADAT - VERSÍRÓ VERSENY! 
Kedves Diákok és Pedagógusok! Versírásra biztatunk 
mindenkit, aki tehetséget érez magában egy ötsoros, 
meghatározott szabályoknak megfelelő költemény meg-
alkotásához. Fontos, hogy mind az öt sor a megadott 
témával kapcsolatos legyen, a sorok hosszúsága rajtad 
múlik! Minden hónapban új feladattal várunk! 

A februári vers részletei: Téma (és a cím): Farsang 
1. sor: szerepeljen benne a farsang szó 

2. sor: 2 főnevet tartalmazzon 
3. sor: 3 melléknév legyen benne 
4. sor: 2 minőségjelzős kapcsolatot fűzz bele 
5. sor: 1 igét! 
Kész költeményedet neveddel ellátva bedobhatod az 
iskolatitkári iroda előtt elhelyezett ládába, vagy elküld-
heted a szignum@szignum.hu e-mail címre február 8-ig. 
A legjobb versírókat magyar tantárgyi jutalomban ré-
szesítjük!                        Kaáriné Cziprok Andrea tanárnő 



 

 

HIT-ÉLET 
DON BOSCO, AZ IFJÚSÁG NEVELŐJE 

   Szeretném megragadni az alkalmat és Bosco 
Szent János személyét az olvasó elé tárni,  
akinek január végén ünnepeljük halálának 125. 
évfordulóját. 
   Bosco János a XIX. században élt 
Olaszországban. Pappá szentelése után 
észrevette, hogy az elhanyagolt, árva 

gyermekeknek és fiataloknak nevelőre van szükségük. 
Elkezdte tevékenységét körükben, és sok-sok viszontagság 
után szerzetesközösséget hozott létre, amelyet Szalézi 
Szent Ferencről nevezett el. 
   Őt, mint nagy nevelőt emlegetjük, aki felismerte kora 
problémáit, és nagy elszántsággal küzdött, hogy 
megmentse a gyermekeket és fiatalokat a züllött élettől. 
Miként tudta teljesíteni Istentől kapott küldetését? 
Bizonyára abból a kapcsolatból, amely hozzá fűzte, 
amikor imádságaiban feltárulkozott előtte, és gyermeki 
bizalommal rá hagyatkozott. A bizalom útját járta: bízott 
Istenben, az ő segítségében. Bizalmat szavazott a 
fiataloknak is, és ez a bizalom kölcsönössé vált: „Nevelni 
annyit jelent, mint bízni és megnyerni a bizalmat. A fiúk 
azért bíztak annyira don Boscoban, mert don Bosco is 
teljesen megbízott bennük.” (Adolfo L’ARCO,) Számára a 
bizalom kulcsfontosságú fogalom és gyakorlat a 
nevelésben. 
   Nagy szeretettel és türelemmel vezette a rábízottakat 
Isten felé. Miben találta ennek titkát? „Don Bosco 
rendkívüli módon ki tudta fejleszteni a fiúkban az 

életkedvet, mert tudta, hogyan vezesse őket Jézushoz, az 
élet teljességéhez.” (Adolfo L’ARCO,) Ebből az életkedvből 
forrásozott a béke, az egység, a megértés. Nevelőként a 
személyiség alakításán fáradozott. Célja az egyre 
érettebb, teljesebb emberi személyiség kibontakoztatása 
volt. Mi vezet el ehhez a kiteljesedéshez? Az Istenből 
forrásozó szeretet. 
A gyermek a szeretet akkumulátora. Csak ha fel lesz 
töltve szeretettel, akkor fog tudni a szeretet és a jóság 
útján járni. Semmi sem gyógyít úgy, mint a szeretet. 
Semmi sem segíti úgy elő az egyéniség növekedését, mint 
a szeretet. Ha pedig a szeretet Isten szívéből fakad, úgy 
mint don Bosco  esetében, akkor gyógyít, megszemélyesít 
és megszentel. (Adolfo L’ARCO,) 
   A következő rész, amelyet idézünk, arra mutat rá, 
milyen figyelmes volt a fiúkhoz lelki növekedésük 
érdekében: „Don Bosco szent volt, aki szüntelenül figyelt a 
fiúkra. Odafigyelt rájuk, hogy megértse lelkiállapotukat, 
tehetségüket, adottságaikat, hivatásukat és tisztelettel 
hallgatott a Szentlélek sugallatára is. […] Don Bosco 
csodálatraméltó tolmács volt a fiúk és a Szentlélek 
között.” (Adolfo L’ARCO,) 
   Don Bosco nevelési módszereiből csak néhányat 
idéztem amelyeket fontosnak tartottam megemlíteni, mert 
betekintést nyújtanak belső életébe, Istennel megélt 
kapcsolatára, és azt is megláthattuk, hogyan hatott 
mindez az ifjakra, akiket az Úr ajándékának tekintett. 

 
Összeállította: Magyaros Rita M. Veronika SSND 

OLVASÓI LEVÉL -  
KÖSZÖNET A SZERETETSZOLGÁLATOS DIÁKOKNAK 

   Köszönetet mondok a Szeretetszolgálatos csapatnak és vezetőjüknek, akik nem csupán mondják, hogy dolgoznak, 
hanem időről-időre be is bizonyítják azt. Minden héten csütörtökön jönnek hozzám és segítenek nekem. Ha kell, el-
mennek a boltba, és az általam kért dolgokat megvásárolják, de ha szükséges, takarítani is segítenek. Nagyon 
aranyos, szolgálatkész gyerekeket ismertem meg bennük. Én sajnos már évek óta beteg vagyok, és nem tudom a 
lakást egyedül rendben tartani. Mindig úgy érzem, örömmel jönnek hozzám. A munka mellett beszélgetünk is egy 
kicsit, és én boldog vagyok, hogy itt vannak nálam. Azt kívánom, hogy a Jóisten áldja és védje meg őket, hogy min-
dig jó és becsületes emberek legyenek.                                                                                      Köszönettel: P.I. 

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: AZ ISKOLA (III.) 

 
   A gimnáziumi éveimet gazdagították és egyben lelkileg engem is növeltek a diáktársaimmal ki-

alakított kapcsolataim. Az itt átélt és megkötött barátságok a mai napig tartanak. Barátaimmal sok szép közös él-
ményt szereztünk az évek során. Elmélyítették közöttünk a kapcsolatot a közös kirándulások, imádságok, az őszinte 
beszélgetések. De tudtunk együtt tanulni is, amikor egyikünknek szüksége volt a másik segítségére. Izgultunk, hogy 
egy-egy dolgozata sikerüljön, és mindannyian tudjunk előrehaladni szellemileg és lelkileg egyaránt. A többiek ré-
széről ez a figyelmesség, segítőkészség egyre nyitottabbá tett engem is, aki szorongó, félénk diákként éltem át a 
gimnáziumi életemet. Annak is örültünk, amikor lehetőség nyílt a testvérkapcsolat kialakítására. Mivel csak lányok 
jártunk akkor még az iskolába, az esztergomi ferences fiúkkal ismertettek meg bennünket az osztályfőnökeink. 
Nagy izgalommal utaztunk el hozzájuk s örömmel viszonoztuk az ő látogatásaikat is. A közös együttlét során jókat 
játszottunk, sétáltunk, szentmisén vettünk részt, amelyet a ferences atya celebrált, de a közös étkezések, beszélge-
tések, mulatságok jóleső érzéssel töltöttek el minket.  
   Évek múltán visszaemlékezve egyre értékesebbnek látom, hogy egy olyan diákközösség vett körül, amely bizton-
ságot nyújtott, akiknek a társaságában jól érezhettem magam, s akikkel kölcsönösen tudtuk segíteni egymást, jelen-
létünkkel növelni a mindnyájunk szívében élő hitet.                                              Magyaros Rita M. Veronika SSND 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ 
- VÁLOGATTA AZ IDB - 

Egy perc angol (humor):  
Bean soup with cherry and poppy seed is a dish what you 
prepare when you turn two pages in the cookery book.  
 
Angol mondatok, kicsit másképp: 
Sheer I toy ash. (ford: Sirály tojás, a többit próbáld ma-
gad, jó szórakozást!) 
What can there. 
Hot show race. 
Hut are row Zoe saw. 
This no all. 

☺☺☺ 
 

Hihetetlen tények: a szemről 
1. Egy felnőtt szemgolyójának tömege kb.: 28 gramm. 
2. A férfiak könnyebben tudják elolvasni az apró betűs 
szöveget, mint a nők. 
3. A vakság egyik leggyakoribb kiváltó oka a cukorbe-
tegség. 
4. A színtévesztés férfiaknál tízszer gyakrabban fordul 
elő, mint nőknél. 
Tudásunk kb.: 85%-át szemünknek, látásunknak köszön-
hetjük. 
 

Érdekességek Sanyitól (nem)csak fiúknak: 
A MIL MI-24 

„HIND”(szarvastehén)  
harci helikopter 

Feladata: szállítás (akár 24 fegyve-
res katona-csapatszállító képesség), 
légi támogatás.   
Fegyverzete: 12,7 mm-es négycsövű, Gatling-rendszerű 
(forgócsövű) géppuska, GS-30-2K 30 mm-es űrméretű 
Gast-elven működő gépágyú, valamint 1500 kg bomba-
teher. 

Műszaki adatok:  
Gyártó: FÁK/Mil Moszkvai Helikoptergyár 
Hosszúság: 21,35m 
Fesztáv: 6,53m 
Magasság: 6,5m 
Főrotor átmérője: 17,3 m 
Főrotor forgáskörének területe: 235,06m² 
Üres tömeg: 8 200kg 
Maximális felszállótömeg: 12 000kg 
Hajtómű típusa: 2x1660kW teljesítményű Isotov TV3-117 
típusú gázturbina 
Maximális sebesség: 335 km/h  
Szolgálati magassági határ: 4 500m  
 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Pi élete – amerikai kalandfilm  
   Pi Patel élete semmiben sem hétköznapi. Az apjának 
állatkertje van Pondicherryben. Tizennégy évesen hűtlen 
lesz gyökereihez, hogy egyszerre próbáljon keresztény, 
mohamedán és hindu lenni, és 227 napot tölt egy mentő-
csónakban a Csendes óceánon kettesben egy Richard 
Parker nevű bengáli tigrissel. 
   Csodálatos kalandok, 
mesebeli tájak és vad for-
dulatok: a világsikerű re-
gényből készült film három 
kontinensen készült, a leg-
nagyobb európai, amerikai 
és indiai színészeket hozza 
össze a kétszeresen Oscar-
díjas kínai rendező keze 
alatt, és fantáziájával biz-
tosan elvarázsol mindenkit, 
aki hisz a nagy kalandok-
ban, nagy ábrándokban és 
a nagyon nagy kékségek-
ben. 

SZIGNUM – LELKIGYAKORLAT 
2012. DECEMBER 

Minden, ami ebben a lelkigyakorlatban benne volt: 
 

Világosság (kora reggelek) – Sötétség (késő délután) 
Mozgás – Mozdulatlanság 

Testtorna (sport) – Agytorna (társasjáték) 
Közösség – Egyedüllét/magány 

Tánc, zene, együtt zenélés – Elcsendesülés 
 

Műelemzés, művészettörténet (barátság-ikon, irgalmas 
szamaritánus szobor) – „Éngöm nézött” 

Sírás – Nevetés 
Étel, ital – Korgó gyomor 

Éber figyelem – Pihenés, 
alvás 

Összességében benne voltunk 
Mi, mindannyian – és benne 

volt az Úristen! 
Majoros Melinda tanárnő 

ORSZÁGOS MAGYAR SIKEREK 
  2012. november 16-17-én rendezték meg Gyulán a XII. Simonyi Imre Emlékversenyt. Iskolánk több kategóriában 
képviseltette magát ezen az országos megmérettetésen. 
  A versmondó versenyen a 7-8. évfolyamból Szabó Molli (7. G), Csák Laura (7.G) és Gémes Tamás (8.G), a 11-
12. évfolyamból Nacsa Krisztina (11. G) és Szabó Katalin (12. G). 
  Versmegzenésítés kategóriába Miklai Zsolt (11.G), Fábián Dávid (12.G), Bencze Krisztina (12.G) nevezett be, míg 
prezentációkészítés versenyszámba Tóth Imola (8.G). 
  A SZIGNUM tanulói sikeresen szerepeltek és szép eredményt értek el; Csák Laura  országos 2. helyezett lett kor-
csoportjában, felkészítő tanára: Kaáriné Cziprok Andrea. Különdíjat kapott Gémes Tamás versmondásáért és Tóth 
Imola prezentációjáért, őket Mészáros Ildikó tanárnő készítette fel.                    Gratulálunk a szép eredményekhez! 
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SPORT, SPORT, SPORT 
Városi Röplabda Bajnokság 

   2012. december11-én vettünk részt a makói középiskolák 
bajnokságán, ahol 4 mérkőzést nyerve, a SZIGNUM csapata 
az első helyen végzett.A csapat tagjai: Miklai Zsolt, Varga 
Viktor, Szabó Katalin, Lakatos Bence, Fábián Dávid, Oláh 
Ferenc és Farkas Roland. Felkészítő tanáruk: Kispál Csaba. 
Gratulálunk! 
   A városi kosárlabda bajnokságon, december 5-én a 
Miklai Zsolt, Varga Viktor, Szabó Katalin, Oláh Ferenc, Far-
kas Roland, Szalai András, Miklai Péter összeállítású, gimna-
zista SZIGNUM csapat a dobogó III. fokára állhatott fel. Fel-
készítőjük Kispál Csaba tanár úr volt.  
   Az asztalitenisz városi Diákolimpián, Kispál Csaba tanár 
úr diákjai közül III. korcsoportban Dobra Tamás (7.G) első 
helyezést ért el, Lakatos Antal (6.a) ezüstérmes lett, Túri Pál 
(6.a) a harmadik helyen végzett. A IV. korcsoportban 2. he-
lyezett Árva András (7.G), harmadik Brutyó Sándor (8.G), 
negyedik Balla Zsolt (7.G). Kanderné Németh Györgyi 7.a 
osztályos tanulói közül Nagy Zsolt IV., Tóth-Kása Dávid V., 
Fodor Roland VI. helyezést ért el, és Kocsis Csaba is szépen 
helytállt.  

Városi Sor-és Váltóverseny 
Decemberben a város és a környék általános iskolásai játé-
kos ügyességi versenyeken mérték össze tudásukat. A nagyon 
jó hangulatú délutánon a SZIGNUM csapata harmadik helye-
zést ért el. A csapat tagjai: Stachó Vivien, Fruzsa Kata, Csák 
Laura, Illés Ádám, Miklai Gergő, Dobra Tamás, Korcsog Ist-
ván, Halupka Bence, Balla Zsolt, Szilágyi Gábor. Testnevelő 
tanáraik: Kanderné Németh Györgyi és Kispál Csaba. To-
vábbi sok sikert kívánunk! 
   2013. január 18-án, a városi terematlétika versenyen 
Stachó Vivien (7.G) medicinlabda lökésben arany érmet 
szerzett, Cszizmazia Réka (7.G) helyből távolugrásban má-
sodik lett, míg Korcsog István (7.a) és Túri Dzsenifer (9.G) 
medicinlabda lökésből a dobogó harmadik fokára állhattak. 
Testnevelőjük Kispál Csaba tanár úr. A sok kiváló sportered-
ményt elérő diákjainknak és edzőiknek gratulálunk! 
   A makói, hagyományos szilveszteri futáson Böngyik Gab-
riella (3.b) első, Csizmazia Csenge (4.b) második helyen vég-
zett! A SZIGNUM-ból több résztvevő is teljesítette a távot: 
Oláh Zsófia (3.b), Varga Réka (4.b), Bárdi Kata (3.a), 
Matajsz Patrik (4.b), Ádók Eliza (4.b), Marsi Gergő (5.a), 
Weszely Bence (5.a), Weszely Regina (7.G).  
   A 2013. január 13-án, Szegeden rendezett „A híd túl 
messze van” 30 km-es gyalogos túrát sikerrel teljesítették 
tanulóink közül: Weszely Bence (5.a) és Weszely Regina, 
Fruzsa Kata (7.G), a felnőttek kategóriájában: Majoros Már-
ton és Varga Ferenc.  

 
Kiváló sport, tanulmányi és művé-
szeti eredményeket elért tanulóink 
képei a www.szignum.hu oldalon 

megtekinthetők SZIGNUM  
Csillagok/Versenyeredmények  

menüpont alatt.  

LOGIKAI FELADVÁNY 
 E havi feladványunk: ki hány éves?  
Tamara, Léna és Marina arról beszélgettek, hogy ki hány 
éves. A következő beszélgetés folyt közöttük: Tamara: 22 
éves vagyok. Lénánál 2 évvel vagyok fiatalabb. Mariná-
nál egy évvel vagyok idősebb. Léna: Nem én vagyok a 
legfiatalabb. Köztem és Marina között 3 év a korkülönb-
ség. Marina 25 éves. Marina: Tamaránál fiatalabb va-
gyok. Tamara 23 éves. Léna 3 évvel idősebb Tamaránál.  
Mindegyik lány állítása közül csak kettő igaz. Valójában 
hány évesek a lányok? A megfejtéseket a 
kortefai@gmail.com e-mail címre várom. 

Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2013. január-február 

24. cs Alsós idegennyelvi délután 

25. p 17 ó a belvárosi katolikus templomban 
igét hirdet Czagány Gábor szegedi 
református lelkész a Krisztus-hívők egy-
ségéért imahét alkalmából 

28. h Félévi értesítő aláírás ellenőrzésének 
határideje 

Febr. 
1. p 

13 ó alsós farsang 
19 ó Egyházközségi álarcos farsangi 
mulatság 

4. h-8. 
p 

Balázsolás 

9. szo 12.G Szalagavató bál 

12. k Felsős-gimis farsang 

13. sze Hamvazószerda 

15. p Jelentkezési határidő középfokú  
iskolákba 

20. 
sze-21. 
cs 

Diák lelkinapok 7-12. évfolyam számá-
ra 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
OSZTÁLYELSŐK A 2. NEGYEDÉVBEN 

 
1.a: Halmágyi Gábor,      
       Gyüre Brigitta,  
       Venk Dániel 
1.b: Jernei Ákos,  
       Szabó Tamás 
2.a: Szabó Ádám,   
        TörökJázmin, Kovács Bálint, Kőrösi Kamill 
2.b: Deneus Eliza, Gabnai Virág, Kabát Goldina 
3.a: Piros Dorka Anna, Szekeres Sarolta 
3.b: Mészáros Zsóka, Nagy Petra, Túri Edina,  
       Vadlövő Anna 
4.a: Kőrösi Dóra, Szekeres Hunor, Varró Patrik 
4.b: Csizmazia Csenge 
5.a: Bende Flóra 
5.b: Kádár Eszter 
6.a: Vadlövő Regina 
7.a: Halupka Bence, Gyulai Zsolt 
8.a: Varga Márta 
7.G: Weszely Regina 
8.G: Majoros Viktória 
9.G: Takács Helga 
10.G: Reisz Piroska 
11. G: Reisz Mariann 
12.G: Háló Dóra, Vincze Fanni 


