
 

 

        

IX. évfolyam 3. szám 2013. március 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola, Gimnázium  és Kollégium havilapja 

HÚSVÉTI IMÁDSÁG 
Urunk, Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. 
A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, 
S titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. 
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket, 
S ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, 
Adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, 
Elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, 
Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, 
Azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.  
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,  
Mint a hajnalfény, napjainkba, 
Hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain. 
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, 
A mai időkben is, örömmel járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé. Ámen.                   (XVI. Benedek pápa, 2012.) 

ÁLDOTT, KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK  
TANÍTVÁNYAINKNAK, DOLGOZÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK! 

2012/2013: A TUDÁS ÉVE 

HABEMUS PAPAM! 
   Első latin-amerikaiként Jorge Mario Bergoglio argentin bíborost választották Szent Péter 
utódának, aki Ferenc néven vált szerda este a katolikus egyház fejévé. Nem sokkal 19 óra 
után szállt fel fehér füst a konklávénak helyet adó Sixtus-kápolna kéményéből, amely je-
lezte, hogy van pápánk! A Szent Péter bazilika erkélyéről üdvözölte  Ferenc pápa a világ 
minden tájáról egybegyűlt, ünneplő hívőket: 
   "Tudjátok, a konklávé kötelessége volt, hogy új püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, hogy 
bíboros testvéreim a világ végére mentek érte. Köszönöm a fogadtatást!" Majd kiemelte: 
“A római egyház, a püspök és a nép kezdje meg útját a testvériség, a szeretet és az egy-
más iránti bizalom szellemében.” Az új egyházfő beiktatására március 19-én kerül sor, sze-

mélyéről bővebben a következő számunkban olvashatnak, a pápaválasztás szertartásáról pedig a 6. oldalon.  

KEDVES TESTVÉREK! 
Húsvét ünnepére lelkileg is szeretnénk 
előkészülni. Ezért szeretettel hívunk min-
denkit nagyböjti lelki gyakorlatunkra, 
melynek témája: „Íme, hitünk szent 
titka”. A lelki gyakorlatot Kretovics 
László szeged-rókusi plébános vezeti. 
Március 22. (péntek) 
17:30 keresztút és gyóntatás 
18:00 szentmise lelkigyakorlatos elmélkedéssel 
Március 23. (szombat) 
14:00 megnyitó, lelkigyakorlatos elmélkedés,  
           tanúságtételek 
15:00 kiscsoportos foglalkozások 
17:00 énekes bűnbánati liturgia, gyóntatás 
18:00 szentmise lelkigyakorlatos elmélkedéssel és a  
           betegek kenetének kiszolgáltatása 
19:00 szeretetvendégség 
Mindenkit szeretettel vár a belvárosi egyházközség! 

HŐSIES MÁRCIUS 15. 
   Március 14-én, csütörtökön, a Petőfi parkban tartott 
megemlékezésen, melynek díszvendége Hende Csaba, 
Magyarország honvédelmi minisztere volt, a SZIGNUM 
diákjai mutattak be ünnepi műsorukból verses-táncos 
részleteket.  
 A Szent István Egyházi Isko-
la tanulóinak helytállása, a 
rendkívül zord időjárással 
dacoló lelkes, márciusi ifjak-
hoz hasonlatos magatartása 
Petőfi szavaival élve, „e 
napot örökre nevezetessé 
teszik” ha nem is a magyar 
történetben, de Makó váro- 
sában mindenképpen.  (Az 
ünnepi műsorról bővebben 
az 3. oldalon olvashatnak.)  



 

 

ÜNNEPI KISOKOS 
 
Nagyhét: a természet újjászületését, egyben a test és a 
lélek megújulását is jelenti, napjai a nagyhétfő, nagy-
kedd, nagyszerda és a húsvéti szent három nap: Nagy-
csütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat és Húsvétvasárnap. 
Virágvasárnap: Húsvét előtti vasárnap, amikor Jézus be-
vonult Jeruzsálembe a kereszthalála előtti vasárnapon. 
Pálmavasárnapnak is nevezik, mert János evangélista 
szerint pálmaágakkal, ami a győzelem és a diadal jelké-
pe, fedték be Jézus útját. Erre emlékezve szentelnek bar-
kát és tartanak körmenetet a templomokban ezen a na-
pon. 
Nagycsütörtök: a keresztény hagyomány szerint az utolsó 
vacsora emlékezete, amikor Jézus szeretete jeléül meg-
mosta tanítványai lábát. Nagycsütörtök a gyász napja, 
ezért szombat estéig elnémulnak a harangok, „Rómába 
mennek”. A naphoz köthető az Eucharisztia megalapítása 
is. 
Nagypéntek: Jézus kínszenvedésére és kereszthalálára 
emlékezik az egyház, szigorú böjti nap. Szép hagyomány 
a keresztút járás és a Jézus szenvedéstörténetének, a 
passiónak előadása. A templomokban az oltárokat leta-
karják.  
Nagyszombat: A húsvéti örömünnep kezdete. Este kezdő-
dik az ünnep a tűzszenteléssel, ezt követi a keresztvíz-
szentelés majd a vigília (éjjeli) mise, ami az év legszebb, 
de legbonyolultabb szertartása, amely a feltámadási 
körmenettel zárul.  
A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés 
szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban 
megszenteltették, ezután mágikus erőt tulajdonítottak ne-
ki. 
Húsvétvasárnap: a föltámadás vasárnapja, a liturgikus 
év legnagyobb ünnepe, amelynek szentmiséje a föltá-
madt Krisztust ünnepli. 

Húsvéti jelképek: 
Barka: bolyhos virágainak különleges 
gyógyerőt tulajdonítottak, a családi 
tűzhelybe dobták, hogy megóvja a 
házat a bajoktól. 
Bárány: A legősibb húsvéti jelkép a 
bárány, amely Jézust is jelképezi.  
Nyúl: Az ünnep termékenységgel 
kapcsolatos volta összefüggésbe hoz-
ható a nyúl szaporaságával. A tojás-
hozó nyúl egyik magyarázata, hogy 
régen egyes német területeken húsvétkor szokás volt 
gyöngytyúkot ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngy-
tyúk német neve Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés 
abból is eredhet, hogy németül a nyúl neve Hase.  

 A tojás: az élet újjászületésének, a termékenységnek 
legősibb jelképe. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben 
is, de a tojások színezé-
se, díszítése is régi ha-
gyomány. A leggyakrab-
ban használt szín a piros, 
amelynek védő erőt tu-
lajdonítottak, és ami 
Krisztus vérét is jelképezi.  
 
KREATÍV PEDAGÓGUSOK: 

Vargáné Nagyfalusi Ilona 
kolléganőnk tavaly csodálatos tojáskiállítással örvendez-
tetett meg bennünket Húsvét előtt. Gyűjteménye számos, 
különleges technikával és családi összefogással készített 
darabból áll. Mint megtudtuk, idén Réka lányával együtt 
festi-ragasztja-díszíti a tojásokat, amelyből egy kosárká-
val varázsolt ünnepi hangulatot a tanáriba. Köszönjük! 
 

Nagyböjt és Húsvét a belvárosi templomban 
 
Március 23. 8 órától: ünnep előtti templomtakarítás 
Március 24.: Virágvasárnap (Jézus bevonulása Jeruzsá-
lembe)- a 9 órai misében ifjúsági énekes passió 
Március 28. 18 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére, 
utána virrasztás 
Március 29. 15 óra: keresztút a Kálvária kápolnánál 
Március 29. 18 óra: Nagypénteki szertartás – az Úr szen-
vedésének ünneplése (passió, kereszthódolat, szentáldo-
zás, virrasztás a szent sírnál) 
Március 30.: Nagyszombat – Jézus sírban nyugvásának 
napja: egész napos imádság a szent sírnál 
Március 30. 19 óra: Húsvéti vigília – Húsvét éjjeli feltáma-
dási szentmise: tűzszentelés, szentírási olvasmányok, ke-
resztségi liturgia, az Eukarisztia liturgiája 
Március 30. 9 és 19 óra: Húsvét vasárnapi ünnepi szent-
mise 
Április 1. 9 óra: Húsvét hétfői szentmise (esti mise nem 
lesz!) 
Április 6. 17 óra: Szamosi Szabolcs, a pécsi székesegyház 
orgonaművészének hangversenye 
 

 ÜNNEPLŐ - HÚSVÉT 

Húsvét 
Itt a Húsvét  
Jézus halála 

bús, komor de boldog is, 
Ő megváltott mindnyájunkat, de ne aggódj, 

mert feltámadott. 
 

Fábián Gergő 7.G   

Szabó Lőrinc - TAVASZ  
„Mi az?” - kérdezte Vén Rigó.  
„Tavasz” - felelt a Nap.  
„Megjött?” - kérdezte Vén Rigó.  
„Meg ám!” - felelt a Nap. 
„Szeretsz?” - kérdezte Vén Rigó.  
„Szeretlek!” - szólt a Nap.  
„Akkor hát szép lesz a világ?”  
„Még szebb és boldogabb!” 



 

 

Tisztelt Szülők! 
 
Kérjük, adója 1%-ával ebben az évben is támogassa a  
SZIGNUM alapítványát! Amennyiben fontosnak tartja 
intézményünk céljait, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) által kipostázott rendelkező nyilatkozatot az aláb-
biak szerint töltse ki: 

A kedvezményezett adószáma:  
18450871-1-06   

A makói Szent István Egyházi  
Iskoláért Alapítvány                                              

 

A kedvezményezett technikai száma, neve: 
0011  Magyar Katolikus Egyház  

Köszönjük, hogy ebben az évben is ránk gondolt! 

HŐSIES FIATALOK MÁRCIUSA 
   A SZIGNUM 9. évfolyama színvonalas verses-zenés mű-
sorral készült 1848. március 15-e ünneplésére. A gyönyö-
rű palotás ruhában előadott darab Kaáriné Cziprok And-
rea és Tichy-Rácsné Bodré Ágnes tanárnők munkáját di-
csérte. Az előadásban közreműködött a SZIGNUM erre az 
alkalomra, az intézmény tanáraiból és tanulóiból szervező-
dött zenekara. A palotás és verbunk táncbetéteket Csókási 
Csaba, a Makói Magán Zeneiskola tánctanára, az elhang-
zó dalokat 
Szűcsné T. Kis 
Gabriella, a 
SZIGNUM pe-
dagógusa taní-
totta be.  
   Az ünneplő 
közönség egy 
időutazás ré-
szese lehetett, 
ami 171 évvel 
ezelőttre, a 
reformkorba 
repített. Abba 
az időszakba, 
amikor az ország politikai életének központja Pozsony 
volt és ahol a kor politikusai a társadalom, a gazdaság 
és a kultúra átalakításán fáradoztak. Széchenyi István, 
Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Nyáry 
Pál, Deák Ferenc nevét a történetírás és az emlékezet 
megörökítette.  
   1848 márciusában az országgyűlési munkát felgyorsí-
tották a párizsi forradalom hatására kibontakozó ese-
mények Pesten. A forradalom hőseinek – Petőfi Sándor, 
Vasvári Pál, Jókai Mór, Irinyi József és Irányi Dániel - 
nevét mindannyian jól ismertük eddig is. 

   Az idén a Szent István Egyházi Általános és Gimnázi-
um ünnepi műsora a történelemkönyvekben nem szereplő 
nőknek állított emléket. Teleki Blanka grófnő erdélyi 
arisztokrata család gyermekeként született. Életét és 
örökségét fordította az első honleány nevelő intézet lét-
rehozására. Célja az volt, hogy az arisztokrata kisasz-
szonyok megismerjék és megszeressék a magyar irodal-
mat, nyelvet, történelmet, természetrajzot és kultúrát. Az 
intézet híres tanárai közül kiemelkedett Fejér Pál, aki 

Vasvári Pál 
néven a pilvaxi 
ifjak vezető 
egyénisége 
volt. Blanka 
grófnő az 
1848-49-es 
szabadságharc 
alatt, zászló-
anyai feladato-
kat látott el. A 
szabadságharc 
leverése után 
pedig menekül-
teket bújtatott. 

A Habsburg megtorlás 10 év várfogságra ítélte Kufstein 
várában. A büntetését méltósággal töltötte le a nehéz és 
kíméletlen körülmények ellenére.  

   
Az előadás méltán aratott nagy sikert diákjaink és 

 tanáraink körében. Köszönet érte! 
 

A teljes műsor megtekinthető a  
www.szignum.hu  

honlapon. 
 

ISKOLAI SZAVALÓVERSENY 
   Ebben az évben iskolai szavalóversenyünk két napos 
volt, február 25-én délután az alsó tagozatosok, 26-án 
pedig a felsősök és a gimnazisták örvendeztették meg a 
hallgatóságot és a zsűrit szebbnél szebb versekkel. Na-
gyon nagy volt a részvétel, összesen 63 tanulónk indult e 
nemes versengésben, így mindenképpen indokolt volt a 
versenyt két délután megtartani.  

A következő eredmények születtek: 
ALSÓ TAGOZAT 
1-2. osztály: 
I.Szekeres Petra 2.a 
II.Dékány Marcell 1.b 
III.Föedl Ferdinánd 1.a 
3-4. osztály 
I.Burger Benedek 3.a 
II.Vajda Vendel 4.a 
III.Vadlövő Anna 3.b 

FELSŐ TAGOZAT 
5-6. osztály: 
I.Gilinger Boglárka 5.a 
II.Vadlövő Regina 6.a 
III.Fekete Fruzsina 5.a 
7-8. osztály: 
I.Csák Laura 7.g 
II.Weszely Regina 7.g 
III.Szabó Martin 8.g 
GIMNÁZIUM 
I.Szabó Katalin 12.g 
II.Nacsa Krisztina 11.g 
III.Árva Ferenc 12.g 
 
Sok szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek, és kö-
szönjük felkészítő nevelőik munkáját. 

Barócziné Jantos Éva tanárnő  

VELÜNK TÖRTÉNT 



 

 

A SZIGNUM SZABADEGYETEMÉNEK VENDÉGE VOLT: 
MONSPART SAROLTA 

   Könyvtári projektünk keretében február 28-án tartott szabadegyetemünkön lenyűgöző-
en érdekes, izgalmas és egyben rendkívül sok humorral fűszerezett előadást Monspart 
Sarolta élsportoló, a Futás Nagyasszonya.  
   Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, tizennégyszeres magyar bajnok, sífutásban hat-
szoros magyar bajnok. Az első nő Európában, aki három órán belül futotta le a maratoni 
távot. Aktív sportpályafutását kullancs okozta betegség szakította meg. Ma nőket lelkesít 
arra, hogy egészségesen éljenek, mozogjanak, és ennek egyik lehetséges módja a futás. 

Monspart Sarolta sportpályafutásának mottója: Soha ne add fel! 
   "A gyönge nem harcol. Aki erősebb, harcol talán egy óra hosszat. A még erősebb hosszú évekig küzd. De egész éle-
tén át küzd a legerősebb. A legerősebb nélkülözhetetlen." (Bertold Brecht) 

Baróczi Tamás tanár úr 
 

„NAGY NEVELŐ A SPORT, MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA” - MONSPART SAROLTA A SPORTRÓL, VAGYIS MINDENRŐL 
 

- Monspart Sarolta számomra a sport örökifjú nagykövete. Mit jelent Önnek a mozgás? 
- Közel sem azt, amit fiatalabb koromban, de most is eljárok rendszeresen „haladni”, tehát futó mozdulatokkal gya-
loglom. Erre szüksége van a testemnek és a lelkemnek is, hogy a stresszt, a feszültséget le tudjam vezetni, és a sú-
lyomat is kordában tartsam. De ha meg akarnám határozni számomra mi a sport, akkor azt tudnám mondani, hogy 
szinte minden. A kullancscsípésig, ami a betegségemet okozta, szinte mindent elértem, amit akartam. Szegény, 
négygyermekes családból származom, ahonnan nekem a kitörés lehetőségét adta a versenyzés. 
- Viszonylag későn, a középiskolában kezdett el sportolni! 
- Imádtam enni és ebből kifolyólag egy kis gombóc voltam egyrészt ez motivált a mozgásra. Másrészt három 
öcsém van, akik mellett egyedüli lányként a házimunka jelentős része rám maradt. Ez alól felmentésként kipróbál-
tam a különféle szakköröket, zenét tanultam, kézilabdáztam, vívtam, teniszeztem. Végül a futás mellett köteleződ-
tem el, mert leánygimnáziumi tanulóként az edzéseket fiúiskolában tartották. Bevallom, kezdetben ez inspirált, de 
hamar rájöttem, hogy ez igazán nekem való, mert futni nagyon jó! 
- Mi fogta meg leginkább ebben a sportágban? 
- A tájfutás egy összetett dolog; egyrészt igazi szellemi munka, amikor el kell igazodni tájolóval és térképpel a 
kezünkben, plusz mellette fizikai résszel is kiegészül. Fantasztikus dolog, hogy az ember kitalálja az útvonalat, meg-
találja a pontot, és végül nyer is. Nagyon érdekes, hogy erről a tájegységről, ahol nem sok hegy és domb van, ki-
váló tájfutók származnak.  
- Mit tart élete legjobb élményének? 
- Nagyon sok munkát tettem a versenyzésbe és mindig meglett az eredménye. Kitartóan edzettem és fokozatosan 
haladtam felfelé, magyar bajnok, majd világelső lettem. Azután, hogy télen is eddzek sífutottam; kipróbáltam a 
maratont, csak azért, mert akkor azt nőknek nem lehetett, és ott is nyertem. Végül, jött a kullancscsípés, a Jóisten 
tudja miért. De ebben meg az a jó, hogy most itt beszélgethetünk és átadhatom az embereknek azt, amit fontosnak 
tartok. 
- Milyen üzenetet közvetít mások felé? 
- Óriási hibát követünk el, ha nem mozgunk. Sajnos úgy vagyunk összeszerelve, hogy a hasunk korog, ha éhesek 
vagyunk és akkor eszünk, de a csengő nem szólal meg bennünk, ha esetleg egy napja, egy hónapja nem mozog-
tunk. Csak csodálkozunk, hogy fáradékonyak vagyunk, túlsúlyosak, egészségügyi problémáink vannak. Nem kell 
ahhoz bajnoknak lennünk, hogy hetente háromszor mozogjunk egy órát. Soha nem késő elkezdeni tempósabban 
gyalogolni, esetleg táncolni. Nem csak egészségesek leszünk, de nő az akaraterőnk és a kitartásunk a sport által, 
erősödik az önbizalmunk a külsőnk változása miatt. Meg tanulunk küzdeni nem csak a pályán, hanem az életben is, 
a céljaink, az álmaink megvalósításáért. Annyi kicsi és nagy dolog megvalósulása múlik azon, hogy vannak terveink, 
és azért kitartóan tudunk tenni. Ebben nagy nevelő a sport, minden korosztály számára.                       Szabó Anita 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

ÖTSOROS VERSÍRÓ PÁLYÁZAT 
Kedves versíró-palánták! 
Köszönöm a húsvéttal kapcsolatos verseket! Nagy öröm, 
hogy van, aki minden alkalommal próbára teszi költői 
vénáját. Remélem, egyre többen kapnak kedvet a vers-
íráshoz!  
Bár a feltételeknek nem mindenben feleltek meg verseik, 
jutalmat érdemel Fábián Gergő és F2N. Jutalmukat átve-
hetik a titkárságon.  
Kérek mindenkit, hogy az elkövetkezőkben pontosan 
tartsa be a versre vonatkozó szabályokat – a tantárgyi 
jutalom ennek függvénye. 

E havi témánk a tavasz.  
A verset az alábbi szabályok szerint kell megalkotni: 
1. sor = Tavasz  (ez adott) 
2. sor = 2 szó (2 melléknév) 
3. sor = 3 szó (3 ige) 
4. sor = 4 szó (bármi, ami a címmel összefügg) 
5. sor = 1 szó ( az 1. sor szinonimája) 

 
Jó szórakozást, ügyes próbálkozásokat kívánok! 

 
Kaáriné Cziprok Andrea tanárnő 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
BESZÁMOLÓK A FELSŐS-GIMIS LELKINAPRÓL 

Zene „lelki füleinknek” 
„Akinek füle van, hallja meg” címmel kezdtük a szerdai 
lelki napot Zoltán atyával. A plébánián töltött délelőttön 
sokféle élményben vehettünk részt, rengeteg hangot hall-
hattunk. Zoltán atya segítségével felfigyelhettünk érdekes 
hangokra, a madárcsicsergéstől kezdve a levelek zizegé-
sén át, a csatornából lefo-
lyó vízcseppek hangjáig. 
Azonban nemcsak a termé-
szet hangjai nyújtottak ne-
künk felejthetetlen emléke-
ket, de a kalapácsütések, 
ruha szaggatások és az 
ecet ízének hatására feljö-
vő belső hangok is. Termé-
szetesen ezek után a kemé-
nyebb hangok után hall-
gattunk egy kicsit lágyabb 
szólamokat is, amelyek 
hatására különféle képek, 
érzelmek tárultak a sze-
münk elé. Ilyen volt például 
A Stabat Mater. A plébá-
nián nagyon jól éreztük magunkat Zoltán atyával, a vé-
gén mindenki sok új hanggal gyarapodva tért haza.                
                                                     Majoros Viktória 8. G 
 
Gusztáv atya: A szeretetben rejlő szolgálat 
Az idei lelki napok alkalmával több program közül is vá-
laszthattunk. Az egyik ilyen program a „szeretetben rejlő 
szolgálat” címet kapta. Én ezt a programot választottam, 
néhány osztálytársammal együtt. Mielőtt részt vetünk a 
programon, felkészülésként megnézhettük a Gandhi című 
filmet. Ez egy nagyon megható és tanulságos alkotás, 
amelyet bárkinek szívesen ajánlok. A lelki napon Gusztáv 
atyával erről a témáról beszélgettünk. Számomra ez egy 
tanulságokban gazdag, bensőséges eszmecsere volt. 
Gandhi életútján keresztül megismerhetjük, mit is jelent 
igazából a „szeretetben rejlő szolgálat”, az önfeláldozás, 
a kitartás, a másik ember iránt való előzékenység és tole-
rancia. Példát mutatott mindenki számára a hazánk és 
embertársaink iránt érzett szeretetében egyaránt. Én úgy 
gondolom, hogy a program után mindenki lelki útravaló-
val térhetett haza.                               Vincze Fanni 12.G 

Fontos, hogy legyen egy igaz barátunk! 
A nagyböjti lelki nap alkalmából én a filmnézés program-
ját választottam. Nem tudtam, hogy mit fogunk megtekin-
teni, de érdekelt ez a lehetőség. A film egy rákos beteg, 
fiatal lányról szólt. Ő tudta, hogy hamarosan meghal, 
ezért írt egy listát azokról a dolgokról, amelyeket ki akar 
még próbálni hátralévő életében. A lista sok olyasmit is 

tartalmazott, ami nem he-
lyes. Megismerkedett egy 
fiúval, akivel megszerették 
egymást, és rádöbbent 
arra, hogy mi fontos az 
életben. Utolsó napjaiban 
ez adott boldogságot neki. 
A vetítés után Tibi bácsi 
segítségével próbáltuk ér-
telmezni a látottakat. Át-
gondoltuk, hogy mi milyen 
listát készítenénk. A film 
alapján megfogalmazódott 
bennem: fontos, hogy le-
gyen egy igaz barátunk, 
aki a jóban és a nehézsé-
gekben is velünk van. Örü-

lök, hogy ezt a programot választottam.                                
                                                             Reisz József 7.G 

 
Ferencesekről, kicsit másképp 
A lelki napon a Mátyás atya által vezetett beszélgetésbe 
kapcsolódtam be, ahol nagyon sok érdekes dolgot tud-
hattunk meg a ferencesekről. Többek közt azt is, hogy sok 
minden nem igaz abból, amit az emberek hisznek róluk. A 
szerzeteseknek is meg kell dolgozniuk az élelmiszerekért, 
a testvérek segítik egymást, megosztják egymással a tu-
lajdonukat. Mátyás atya mesélt magáról is, kiderült, hogy 
szeret rajzolni, reklámcégeknek segít a munkájával és 
szívesen sportol. Kölcsönösen elmondtuk a véleményünket 
a barátságról, családról és a kapcsolatokról. A legfőbb 
kérdés, amire kerestük a választ, hogy miért is vagyunk a 
Földön. A komoly témák ellenére nagyon jól éreztük ma-
gunkat, mert Mátyás atya rendkívül viccesen és érdekesen 
vezette a beszélgetéseket. Az óra végén a csoportunk 
megajándékozta ezért és írtunk neki egy képeslapot, amit 
mindannyian aláírtunk. Reméljük, örült, amikor a posta 
kézbesítette neki! ☺                               Becsei Tünde 7.G 

MÓDSZERTANI WORKSHOP ANGOL TANÁROKNAK 
 
   Február 21-én Beatrix Price és Jayson Stachovsky tar-
tott az angol szakos tanároknak továbbképzést iskolánk-
ban. Mindkettőjüket az Angol Nyelvtanárok Egyesülete 
ajánlotta a nekünk, és nagyon élvezetes előadással le-
petek meg bennünket. Beatrix Price arról beszélt nekünk, 
hogy mekkora jelentősége van a játékoknak a gyerme-
kek nyelvtanulása során, majd számos játékot tanított 
nekünk, amelyeket elsősorban az alsó tagozatos osztá-
lyokban tudunk majd megmutatni a diákoknak. Az ameri-
kai Jayson Stachovsky pedig a magyar és saját orszá-
gának kultúrája közötti különbségekről beszélt nekünk.    
   Előadása közben gyakran bólogattunk, mert felismer-
tük, hogy mi magyarok tényleg ilyenek vagyunk. Máskor 

pedig hangosan nevettünk, mert 
Jayson megosztotta velünk azt a sok 
vicces szituációt, amelyet ő maga szen-
vedett el Magyarországon, a magyar 
felesége pedig az Egyesült Államok-
ban. A workshop sikerét az mutatta a 
leginkább, hogy az előadókat alig 
akartuk hazaengedni, és estébe nyúlóan beszélgettünk 
velük, valamint tanultunk tőlük újabbnál újabb játékokat.    
   Mindannyian egyet értettünk abban, hogy az eddigi 
legjobb szakmai rendezvényünk volt ez. Reméljük, hogy 
máskor is vendégül láthatjuk őket az iskolánkban, vala-
mint azt, hogy máskor is tudunk közösen szakmai progra-
mot szervezni az Angol Nyelvtanárok Egyesületével.  

Polcsánné Lengyel Orsolya tanárnő 



 

 

PÁPAVÁLASZTÁS 
 

   Agostino Vallini bíboros, a római egyházmegye helynö-
ke imára hívja a papokat, szerzeteseket, híveket annak 
érdekében, hogy a Szentlélek világosítsa meg a bíboro-
sokat az új pápa megválasztása során. 
   A pápaválasztásra a pápa halála vagy lemondása 
miatt kerül sor.  
   Pater Lombardi szerint a 21. század mindkét pápája, 
Boldog II. János Pál és XVI. Benedek nagy bátorsággal 
bírt. 

II. János Pál és XVI. Benedek „tanításukkal 
és még hatékonyabban életükkel mutatták 
meg, mit jelent nap mint nap keresni és 
megtalálni Isten akaratát”. 
 II. János Pál és XVI. Benedek péteri szol-
gálatuk befejezésével hasonló bátorságot 
mutatva néztek szembe. II. János Pál cso-
dálatra méltó módon élte meg a világ sze-

me előtt betegségét és szenvedését. Nem kevesebb bá-
torságot tanúsított XVI. Benedek, amikor nyilvánosan elis-
merte korából fakadó határait és ezért a lemondás mel-
lett döntött. 
   Őszentsége XVI. Benedek, emeritus pápa – ez lesz 
Joseph Ratzinger hivatalos megszólítása. Federico Lom-
bardi szentszéki szóvivő bejelentette: a pápa továbbra is 
használhatja az „őszentsége, XVI. Benedek” megszólítást, 
hivatalos titulusa pedig az „emeritus pápa”.A 
„nyugalmazott pápa” (hiszen az emeritus nyugalmazottat 
jelent) egyszerű, fehér reverendát fog viselni mozetta 
(vállgallér) nélkül, azonban nem a piros cipőt hordja 
majd, amit pápaként viselt, hanem a mexikói Leonban 
ajándékba kapott, barna, bőrből készült lábbelit.  
   Halászgyűrűjét és pápai pecsétjét azonban összetörik, 

mivel ezek specifikusan a pápai hivatalhoz kapcsolódó 
jelképek. Minderről maga a pápa döntött a camerlengo 
bíborossal (Tarcisio Bertonéval) és a pápai ház munkatár-
saival közösen. 
   XVI. Benedek először Castel Gandolfóba, a pápai nyá-
ri rezidencia nyugalmába vonult vissza, majd, utódja 
megválasztását követően, a Mater Ecclesiae kolostorba 
költözik. 
   A Pápa halála vagy lemondása után a 16. legkésőbb 
a 19. napon a bíborosok bevonulnak a konklávéra. Most 
engedélyt kaptak, hogy előbb elkezdhessék a 
pápaválasztás folyamatát. A római pápa 
megválasztásának joga egyedül a római szent egyház 
bíborosait illeti meg, kivéve azokat, akik a pápa halála 
napja vagy az apostoli szék megüresedésének napja 
előtt betöltötték a 80. életévüket. Jelenleg 115 bíboros 
vehet részt a pápa megválasztásában. 
   A konklávéra érkező bíborosok Szent Márta Házban 
laknak. Boldog II. János Pál pápa rendelte el 1996-ban, 
hogy a konklávén részt vevő bíborosoknak megfelelő 
szálláshelyük legyen. Azelőtt a pápaválasztók tábori 
ágyakon aludtak a Sixtus-kápolna melletti kicsi levegőtlen 
szobákban.  
   Innen autóbusz viszi és hozza őket a délelőtti és délutá-
ni két szavazásra, amelynek színhelye a Sixtus-kápolna. 
Erre azért van szükség, hogy a titkosság és befolyásolha-
tatlanság biztosítható legyen. 
   Az új konstitúció a választás tisztaságának megőrzése 
érdekében szigorúan tiltja, hogy a bíborosok bármi mó-
don érintkezzenek a külvilággal, se újság, se telefon, se 
magnó, se számítógép nem állhat rendelkezésükre ezek-
ben a napokban. Amikor ez a cikk megjelenik, valószínű 
már örvendhetünk, hogy van PÁPÁNK! 

Összeállította: Magyaros Rita M. Veronika SSND 

HIT-ÉLET 

TÍZ ÉVE AVATTÁK BOLDOGGÁ BATTHYÁNY – STRATTMANN LÁSZLÓT 
   Batthyány-Strattmann László főnemes, a „szegények orvosa” 1870-ben született szüleinek hato-
dik gyermekeként. Gyermekkorában nagy lelki törést jelentett számára, hogy édesapja elhagyta 
családját, elvált, majd az evangélikus hitre tért, hogy újra megházasodhasson. Édesanyja fiatalon 
halt meg, a kisfiú mindössze 12 éves volt ekkor. Tanulmányai elején hivatását nem találta meg 
azonnal, ekkor kémiával, filozófiával és zenetörténettel is foglalkozott. Életének ebben az idősza-
kában egy felületes kapcsolatból leánya született, akiről élete végéig gondoskodott. Végül felfe-
dezte igazi hivatását: orvos lett. Ekkor ismerkedett meg későbbi hitvesével, akit hamarosan felesé-
gül vett. Rendkívül boldog családi életet éltek, a házasságukból 12 gyermek született.  

   Eközben magánkórházat nyitott Köpcsényben, ahol először sebészként, majd szemészként praktizált. Nagybáty-
jától megörökölte a hercegi címet és a Strattmann nevet. Ekkor a körmendi kastélyba költözött családjával, ahol a 
kastély egyik szárnyában szemészeti klinikát rendezett be. A mélyen vallásos orvos szegény betegeit ingyen gyó-
gyította, így a „szegények orvosaként” vált ismertté. Sajnos 59 éves korában gyógyíthatatlan betegség sújtott le 
rá, s 14 havi szenvedés után 1931. január 22-én elhunyt. Németújváron temették el a Batthyány-család kriptájá-
ban.  
   Batthyány-Strattmann Lászlót már életében sokan szentként tisztelték. A boldoggá avatási eljárás 1944-ben kez-
dődött, majd félbeszakadt. 1982-ben indították újra az eljárást, majd II. János Pál pápa éppen tíz éve, 2003. 
március 23-án boldoggá avatta. 
   A Szigetközben lévő Püski katolikus templom üvegablakának egész alakos képe őrzi első ábrázolását. A Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Karának kápolnáját Erdő Péter bíboros a boldoggá avatott 
herceg tiszteletére szentelte fel. Szombathelyen közadakozásból a Fatimai Szűz Mária tiszteletére és Batthyány-
Strattmann László emlékére emeltek templomot.  
   Maga a herceg így összegezte életét: "Életem egyik fő feladatának tűztem ki, hogy orvosi működésemmel a szenve-
dő emberiségnek szolgálatot tegyek és ezáltal a jó Istennek tetsző dolgokat cselekedjem." 

Barócziné Jantos Éva tanárnő 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba 

- válogatta az IDB - 
                                                              
Egy perc angol (humor):  
A: Hey, man! Please call me a taxi.  
B: Yes, sir. You are a taxi. 
 
Angol mondatok, kicsit másképp: 
I too you no, good too you no. – Én Istenem, Jóistenem! 
(én is te nem, jó is te nem) 
Mother's butter brake it out! – A nyavalya törjön ki! (A 
többit próbáld egyedül, jó szórakozást!) 
Mother book driver. 
Flying machine mother if good. 
Mother ticket. 

☺☺☺ 
 

Hihetetlen tények: a nagyvilágból 
1. 800 előtt nem készült külön cipő a jobb és bal lábra. 
2. Anglia összes hattyúja a királynő tulajdona. 
3. Tom Sawyer kalandjai volt az első regény, amit egy 
írógépen írtak. 
4. -90 ˚C fok alatt megfagy a lehelet, és leesik a föld-
re. 
A nyelvek közül a hawaii használja a legkevesebb betűt, 
mindössze 12 betűből áll az abc-jük. 
                
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Óz, a hatalmas – amerikai fantasztikus ka-
landfilm  
 

   A történet 1905-
ben indul, egy ván-
dorcirkuszban, ahol 
Oscar – vagy ahogy 
művésznevén ismerik, 
Óz – olcsó bűvész-
mutatványokkal lép 
fel.  
   Nemcsak a műsora, de az egész élete egy nagy szem-
fényvesztés; nincsenek igazi barátai, csal, hazudik, de 
valahogy mindig minden szorult helyzetből kibeszéli ma-
gát. Azonban a szerencse sem kísérthető örökké, ezért 
menekülni kényszerül, viszont a léggömbje belekeveredik 
egy tornádó tölcsérébe, amelyből úgy fest, nincs menek-
vés. Óz mégis túléli a vihart, ám amikor magához tér egy 
mesés, de ismeretlen helyen találja magát, amelyhez fog-
hatót még sosem látott. Szerencséjére találkozik 
Theodorával, aki mesélni kezd neki erről a különleges 
birodalomról, és kiderül, hogy Óz lesz annak az uralko-
dója, ha beteljesíti a próféciát, és legyőzi a gonosz bo-
szorkányt.  
   Az egyetlen bökkenő, hogy miközben mindenki komoly 
hatalommal bíró varázslónak tartja őt, Óz nem több vá-
sári mutatványosnál, akinek a trükkjei aligha állhatják 
meg a helyüket boszorkányok hatalmával szemben. S 
hogy a helyzet ne legyen ennyire egyszerű, a boszorká-
nyok sem egészen azok, akiknek mondják magukat. Ha 
ép bőrrel szeretné megúszni ezt az egyre veszélyesebbé 
váló kalandot, akkor élete legnagyobb mutatványát kell 
előadnia. 

LOGIKAI FELADVÁNY 
   Nagyon örülök, hogy hónapról hónapra ilyen sokan 
megbirkóznak a rejtvényekkel. Bíztatok mindenkit a ki-
tartásra, és persze az újak bekapcsolódásának sincs 
akadálya! 
  A tavaszi szünet és jó idő közeledtével biztos sokan 
mennek szabadba, például horgászni. Ehhez kapcsolódik 
mostani feladatunk is. 
 

   Egy halfogás után Petya, Vászja, Kolja és Tolja meg-
számlálták zsákmányukat.  
   Tolja többet fogott, mint Kolja.  Petya és Vászja együtt 
ugyanannyi halat fogott, mint Kolja és Tolja. Petya és 
Tolja együtt kevesebb halat fogott, mint Vászja és Kolja.  
Mi lehetett a vetélkedő sorrendje? 
  A válaszokat most is a kortefai@gmail.com e-mail cím-
re várom.                             Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

HITEMNEK FORRÁSA: A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG ÉS SZOLGÁLAT (V.) 
   Az előző visszaemlékezés során említettem, hogy hivatásom kibontakozásában sokat segítettek az 
iskolai lelki napokon elhangzott gondolatok. Annak megalapozását jelentette az az elkövetkezendő 
hat év is, amelyet az érettségi után a plébániai közösségben végeztem. Ez a szolgálat összekapcsoló-
dott felsőfokú tanulmányaim elkezdésével és a mindennapi munkámmal, amelyet az egészségügyben 

végeztem.   
   Az első két évben a budapesti gyermekklinika pulmonológiai osztályán dolgoztam asztmás gyermekek, fiatalok 
körében. Nagy szükségük volt ezeknek a gyakran, nagy veszélyben lévő rám bízottaknak a megértő, segítő tá-
maszra, a jelenlétre és azokra a bíztató szavakra, amelyeket általam közvetített az Úr. Bennem is egyre mélyebb 
bizalom született meg iránta. A másik munkahelyemre is szívesen emlékezem vissza. A falumban, ahol nevelkedtem 
megüresedett a körzeti orvos melletti asszisztensi állás, és hazahívtak a szüleim által. Ez a szolgálat nemcsak a plé-
bániai közösség gyermekei és fiataljai felé nyitotta meg számomra az utat, hanem munkám által az idősek is egyre 
nagyobb teret kaptak az életemben. Ha orvosra volt szükségük, a háziorvost küldtem, ha pedig azt érzékeltem, 
hogy a gyóntató atya tud segíteni, akkor beszéltem a plébános úrral. Csodálatosan összekapcsolódott a testi-lelki 
orvoslás. A gyermekekkel műsorokat adtunk, így színesebbé tettük az idősek mindennapjait. A fiatalabbakkal szent-
írásolvasáson vettünk részt és sokat meríthettünk egymás gondolataiból. Az összejöveteleink kötetlen együttlétek 
voltak, ahol felüdülhettünk, kikapcsolódhattunk.  
   Jelen volt közöttünk az Isten az ő szeretetével. Ez a felénk áradó szeretet formálta hitemet és segített, hogy vég-
ső döntésemet meghozzam.                                                                              Magyaros Rita M. Veronika SSND 
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HÍREK 
Szavaló sikerek 

A 2013. február 27-én megrendezett, makói Juhász 
Gyula Versmondó Versenyen általános iskolás kategóri-
ában Csák Laura (7.G) 2. helyezést ért el, a középisko-
lások között Szabó Katalin (12.G) a 2., Kádár Johanna 
(9.G) a 3. helyet szerezte meg. Nacsa Krisztina (11.G) 
teljesítményét emléklappal jutalmazták. Gratulálunk a 
szép eredményekhez diákjainknak és felkészítő tanáruk-
nak, Kaáriné Cziprok Andreának.  

SPORT, SPORT, SPORT 
Mezei Futóverseny Diákolimpia 

Szép eredményeket értek el tanulóink a március köze-
pén megrendezett városi megmérettetésen. 4 arany-, 1 
ezüst- és 4 bronzérmet nyertek a SZIGNUM diákjai. A 
kicsiknek (1-2. osztály) 600 métert, a nagyoknak már 
3000 métert kellett teljesíteniük. 
Csapat eredményeink: 
I. korcsoportos lány csapatunk 3. helyezést ért el. A csa-
pat tagjai: Kabát Goldina, Lengyel Boglárka (2.b), 
Pipicz Hajnalka (2.a), Gyüre Brigitta (1.a), Török Petra 
(3.b). 
I. korcsoportos fiú csapatunk is a dobogó 3. fokára áll-
hatott. Tagjai: Novák Csongor, Kőrösi Kamill (2.a), Ta-
más Gálos, Zsótér Kristóf (2.b). 
III. korcsoportos lány csapat aranyérmet szerzett. A csa-
pat tagjai: Csizmazia Csenge, Stachó Natália, Varga 
Réka (4.b), Túri Edina (3.b), Szekeres Sarolta (3.a). 
III. korcsoportos fiú csapatunk az 5. helyet szerezte meg. 
Tagjai: Bohák Dominik, Pipicz Gábor (4.a), Csonka Soma 
(3.b), Wursach Paul (3.a), Jankó Dominik (4.a). 
III. korcsoportos lány csapatunk bronzérmet kapott. A 
csapat tagjai: Fekete 
Fruzsina (5.a), Bencze 
Tünde (5.b), Stachó 
Vivien (7.G), Korcsog 
Gyöngyi, Bács Rebe-
ka (6.a).  
III. korcsoportos fiú 
csapatunk az 5. he-
lyen végzett. Tagjai: Lakatos Antal, Miklai László (6.a), 
Marsi Gergő (5.a), Pici Hunor (4.a), Illés Ákos (5.b). 
IV. korcsoportos fiú csapatunk a 4. helyet szerezte meg. 
A csapat tagjai: Fodor Roland, Korcsog István (7.a), Illés 
Ákos, Barna Richárd (8.G), Balla Zsolt (7.G). 
Egyéni eredmények: 
I. helyezett: Kabát Goldina (2.b), Bohák Dominik (4.a), 
Csizmazia Csenge (4.b) 
II. helyezett: Túri Edina (3.b) 
III. helyezett: Novák Csongor (2.a) 

Gratulálunk a kiváló csapat és egyéni eredményekhez  
diákjainknak és felkészítő tanáraiknak,  

 Kanderné Németh Györgyinek és Kispál Csabának!  
További sikeres versenyzést kívánunk! 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2013. március-április 

18-22. 
h-p 

Tesz-Vesz-Tavasz 8-12. évf. 

22. p 
8 ó 

Közös iskolai szentmise 
Ifjúsági passió 

23. szo- 
ÁPR. 2. k 

Húsvéti szünet 

3. sze Szünet utáni első tanítási nap 

11. cs Költészet napja 

  Keresztség, elsőáldozás 

A TÉL, MINT SEBESÜLT KATONA 
ELSŐ HELYET ÉRDEMELT A REMEK KISZEBÁB-ÖTLET 

  Hagyomány Makón, hogy a makói Diák Önkor-
mányzat a leghidegebb évszakot egy hangulatos, 
zenés, versennyel egybekötött programmal búcsúztat-
ja el. Ezért az idén is, a város négy középiskolájának 
diákjai kiszebábokat készítettek, majd azokat eléget-
ve űzték el a telet.  
  Az esemény kora délután kezdődött, amikor össze-
gyűlt a diákság, és bemutatták a ruhákból és papír-
ból készített figuráikat. Később a belvárosban felvo-
nulva már a járókelők is megcsodálhatták az elkészült 
műveket. A rendezvény egyúttal verseny is volt: a Di-
ák Önkormányzat vezetősége zsűrizte a bábokat. 
Értékelték a kreativitást, a báb nevét és a hozzá író-
dott rövid, frappáns szöveget. Ez alkalommal két első 
helyet is kiosztottak: egyik a Pápay Endre Iskola báb-
ja lett, másik pedig a SZIGNUM Buster 4. nevű figurá-
ja. Utóbbit másfél nap alatt készítette el a gimnazis-
tákból álló csapat. Bábjuk egy beteg harcos volt, akit 
a katonának beöltözött diákok 
hordágyon cipeltek. Az ered-
ményhirdetés után jött az est 
fénypontja: szürkületkor a diák-
polgármester és segítői meggyúj-
tották a bábokat. A nagy lángokkal égett bábok ha-
marosan porrá váltak, és reméljük, ezzel a télnek is 
búcsút inthetünk.                           Szűcs Sándor 12. G 
Gratulálunk a SZIGNUM csapatának: a Szűcs Sándor 
(12.G), Számel Patrik és Szabó Martin (8.G) alkotta 
csapat kiváló ötletével, egységes megjelenésével méltán 
érdemelte ki az első helyezést. (a szerk.) 


