
 

 

        

IX. évfolyam 6. szám 2013. június 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2012/2013: A TUDÁS ÉVE 

TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS  
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI SZÜNETET KÍVÁNUNK 

DOLGOZÓINKNAK, TANULÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK! 

KEDVES DIÁKUNK! 
    Végre, itt a nyár! Nem vigyáznak rátok tanáraitok, nem szólnak rátok állandóan, nem kísér-
nek benneteket szigorú szemekkel, de ne feledjétek, ehhez az iskolához tartoztok nyáron is!  
 Azt kívánjuk Nektek, hogy pihenjétek, aludjátok ki magatokat a szünetben, ha van rá alkalom, 
utazzatok, lássatok világot, örüljetek a családi együttlétnek!  
Sok lehetőség vár… A pihenés nem jelent tétlenséget, segíts otthon a szüleidnek!  
 Ne feledd, Jézus Krisztus nem megy nyári szünetre, mindig veled van. Gondolj vele és szólj hoz-

zá nap mint nap.  
Tanáraid által kért nyári teendőidről se feledkezz meg – megalapozod velük a jövő év jó eredményét.  
Néhány fontos közlendő a 2013/14-es tanévkezdésről: 
- Tankönyvosztás: 2013. augusztus 29-én (csütörtökön) 8:00-17:00, 30-án, pénteken 12:00-15:30 óráig. Ekkor vá-
sárolható iskolapóló és tetszés szerint sapka, tornazsák, toll, mappa stb. (Kedvezményekre, ingyenességre jogosító 
iratokat ekkor kell hozni, és itt történik meg a Magán Zeneiskola hangszeres és néptánc foglalkozásaira is a beirat-
kozás!)  
- Tanévnyitó: 2013. augusztus 30-án (pénteken) 16 órakor lesz a templomban – gyülekező 15:30-kor az iskola 
előtt; megjelenés ünnepi öltözékben, nyakkendővel.  
- Első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő). A kollégisták vasárnap délután 17 órától foglalhatják el szobáju-
kat.  

Jó pihenést, tartalmas nyarat kívánunk! 
A SZIGNUM tantestülete 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
 

„Találkozás és búcsúzás 
az élet annyi csak. 
Valaki jön, valaki 
megy, s az emlék  

megmarad.”  
(Leonard Da Ung) 

  

  A SZIGNUM nyolcadikos tanulóinak ballagási ün-
nepségére 2013. június 16-án, vasárnap kerül sor, 
amely 8:45 órától virágátadással kezdődik, és az 
intézménytől való búcsúzás után, a 9:30-kor kezdő-
dő szentmisével záródik. A végzősök bankettje júni-
us 13-án, csütörtökön, 15 órától lesz. A közös ün-
neplést szentmise előzi meg. 

A 8. a osztály tanulói a 2012/2013-as tanévben: 
Bader Orsolya, Kócsó Norbert, Németh Vivien, 
Nyerges Valéria, Sulik János, Szilágyi Gábor, 
Sztojka Anna, Varga Márta, Zsurzsucz Klaudia.  

Osztályfőnökük: Nándori Gáborné tanárnő 

BEHARANGOZÓ - A SZIGNUM NYÁRI TÁBORAI: 
Német nyelvi tábor: 2013. július 1-je és július 5-e 

között várja Ábrahám Éva tanárnő az érdeklődő-
ket, a 6-12. évfolyamból. A tábor a meghirdetett 
napokon, 8:00-13:00-ig tart, költsége 3.000,- Ft. 
További információk és jelentkezés a táborvezetőnél.  
Gyermekmissziós tábor: 2013. június 17-19.: Makón, 19-
23.: Gyomaendrőd helyszínen. Vezeti: Nyúl Patrí-
cia M. Fidelis. 
Kézműves tábor: 2013. július 1-5., és július 8-12. 
További információk és jelentkezés 2000,-Ft befi-
zetésével Győrfi Józsefné Mónika néninél.  
Angol nyelvgyakorlás anyanyelvi tanárral 
Június 24-28. és július 1-5. között az amerikai Effinghamból 
Jane nővér a makói nővérközösség vendége lesz. 
Fiatalok és felnőttek jelentkezhetnek hozzá beszélgetni – 
egyénileg vagy néhány fős csoportokban – angol nyelv-
gyakorlás céljából. 
• június 10-ig iskolánk tanárai, diákjai és azok szülei  
• június 10-től a fennmaradó helyekre mások is jelentkez-

hetnek. 
Információ: Baráti Eszter iskolanővér barati@szignum.hu, 

20-2207682 
További táboraink részleteiről a 2. oldalon olvashatnak! 
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FÓKUSZ - TÁBOROK 

ANGOL TÁBOR 7-11. ÉVFOLYAM 
   Szeretnéd fejleszteni az angol nyelvtudáso-
dat? Szeretnél nyelvvizsgát szerezni? Gyere 
el a SZIGNUM angol táborába, ahol intenzí-
ven gyakorolhatod a nyelvet! 
Délelőtt angol órákon vehetsz részt az iskola tanáraival, 
délután pedig az amerikai nővérek tartanak társalgási 
foglalkozást. 
Időpont: 2013. június 25-29. 
Helyszín: SZIGNUM 
Részvételi díj: 10000 Ft / fő (A díj tartalmazza a meleg 
ebédet és a táborban felmerülő költségeket.) 
Jelentkezési határidő: 2013. június 14. 
Jelentkezni lehet: Lik Melinda és Polcsánné Lengyel Orso-
lya tanárnőknél a tábori részvételi díj befizetésével. 
 

ANGOL TÁBOR 3-6. ÉVFOLYAM 
Kedves Szülők és Diákok!  

   Az idén is lesz angol tábor sok 
játékkal, vidámsággal és természe-
tesen egy kis tanulással! 
Időpontja: 2013. július 29.-augusztus 2. 
Helyszín: SZIGNUM 
Részvételi díj: 10000 Ft (ez tartalmazza a meleg ebédet 
és a tábor minden felmerülő költségét) 
Jelentkezési határidő: 2013. június 14. 
Jelentkezni lehet: Lik Melinda és Polcsánné Lengyel Orso-
lya tanárnőknél a tábori részvételi díj befizetésével. 
 

KEDVES (KIS)CSERKÉSZTESTVÉREM!KEDVES DIÁK! 
   Szeretettel hívlak egy nagyszerű nyári cser-
készprogramra: 2013. július 26 - július 30. 
között Ásotthalomra. Ez a néhány nap olyan 
lesz, mint egy kiscserkész tanyázás, de ami 
miatt mégis kicsit más: délelőttönként Nálad 
néhány évvel idősebb őrsvezető-jelöltek fog-
nak Nektek őrsi foglalkozásokat tartani. Dél-

utánonként és este pedig érdekesebbnél érdekesebb 
programok: rengeteg játék, kézműves foglalkozások, 
kirándulás, számháború, bújócska, tábortűz stb. várnak 
Rád!  
Tudnivalók: 
Gyülekezés, indulás: később tudjuk megadni a pontos 
időpontot Szállás: Ásotthalmon. 
Részvételi díj: 8.000 Ft/fő,  
(ebből útiköltség (kb.1500,- Ft) 
Mit kell hozni:  diákigazolvány, TAJ kártya fénymásola-
ta,  hálózsák, polifoam (ha nincs, kérlek szólj és hozunk 
Neked egyet), esőkabát, elegendő nyári és meleg ruha, 
fürdőruha, kishátizsák túrázáshoz, ha van cserkészegyen-
ruha, füzet, ceruza, toll, elemlámpa, sapka vagy kendő, 
vízálló cipő, evőeszköz, műanyag tányér (csajka), pohár, 
tisztálkodó felszerelés, első napra elegendő élelem. 
Kérlek, hagyd otthon: elemes játékaidat.  
További információkért és esetleges kérdésekkel nyu-
godtan keressetek meg: Gottfried Katalin Hedvig 
20/775-2570; gfriedhedv@gmail.com 

Hedvig nővér 
 

Jelentkezési lap Hedvig nővérnél igényelhető! 

CSILLAGTÁBOR 
2013. JÚLIUS 29. - AUGUSZTUS 3. 

Túráink helyszínei:  
1. nap: Baja-Duna part, városnézés és kirándulás kisvasút-
tal a Gemenci erdőben. Indulás a kollégium elől 7:15-
kor. Érkezés este 7-8 óra körül. 
2. nap: Csanádpalotára kerékpárral. Élménydús program a 
Szikszai-birtokon. Indulás a kollégium elől 7:45-kor. Ér-
kezés este 5-6 óra körül. 
3. nap: Magyarcsanád szeretni való! – kerékpáros túra. 
Indulás a kollégium elől 7:45-kor, érkezés este 5-6 óra 
között. 
4. nap: Deszk látnivalói – kerékpáros túra. Indulás a kollé-
gium elől 7:45-kor, érkezés este 5-6 óra között. 
5. nap: Tótkomlós érdekességei – busszal. Indulás a kollé-
gium elől 7:45-kor, érkezés este 5-6 óra között. 
6. nap: Tudod mi lesz? – körpanoráma a makói víztorony-
ból, meglátogatjuk a görög katolikus templomot és a tá-
bor csúcspontja: beengednek bennünket a zsinagógába! 

Költség: aki még nem rendezte a költség befizetését, 
kérjük, mielőbb keressen meg bennünket! 

További részletek a szervezőknél: 
Tünde néni 20/82 33 644, Heni néni 20/82 30 594, 

Judit néni 30/68 52 055 
 
 

KERÉKPÁROS TÁBOR 
   A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2013. 
július 16-ától 19-éig nyári tábort szervez a 
Vajdaságba. 
A tervezett program: 
Július 16. kedd: Makóról kerékpárral a szerbiai 
Kikindára (kb. 100 km sík terep). A szállás elfoglalása a 
Szent József templomnál, esti városnézés. 
Július 17. szerda, július 18. csütörtök: Kerékpáros kirán-
dulások (napi 80-100 km sík terepen): Ada, Csóka, 
Zenta, Kanizsa megtekintése, útközben természeti, törté-
nelmi és építészeti látványosságok. Egyik nap meleg ét-
kezés. 
Július 19. péntek: Hazaút a romániai Zsombolya és 
Nagyszentmiklós érintésével (teljesen sík terepen 100 
km).  
Szükséges felszerelés: Személyi igazolvány vagy útle-
vél, diákigazolvány, TAJ-kártya (lehetőleg nemzetközi 
is), vízhatlan, sportos öltözet, sapka, hálózsák, fényvisz-
szaverő mellény és megbízható kerékpár. Ajánlott a fej-
védő sisak!  
Költőpénz: max. 3 ezer Ft-nyi euró vagy dinár 
(belépők, reggelire és ebédre történő bevásárlás…). 
Közös költségek: Egy meleg étkezés, belépők, szállás 
díja mintegy 5 000 Ft. 

 
Jelentkezés 2000 Ft befizetésével a tanév végéig  

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

ÉS ZSÁKBAN FUTÁS 
ÍZELÍTŐT ADTUNK ÉS 

KAPTUNK AMERIKÁBÓL 
A vetélkedő eredményei: 
I. korcsoport (5-6. osztály):  
1. Töri Hősök (JAG) 
2. Ipiapacs (Almási Iskola) 
3. Dancing Girls (JAG) 
II. korcsoport (7-8. osztály)  
1. Santa Maria (Almási Iskola) 
2. Teddy Bears (Bartók Iskola) 
3. Angels (Szikszai Iskola) 
III. korcsoport (9-12. évfolyam)  
1. Jim Morrison (Karolina Iskola) 
2. Milky Way (SZIGNUM) 
3. Explorers (JAG) 
A győztes csapatok ajándékcso-

mag jutalomban részesültek. 
Gratulálunk!  

„A MAKÓI ISKOLÁNAK EGYIK KIEMELT FELADATA  
A BIZALMAT ÉS HITET TÁPLÁLNI” 

 
   Ulrik M. Monika nővér fenntartónknak, a Boldogasszony 
Iskolanővérek magyar rendtartományának nyolc esztendőn 
keresztül volt vezetője. Megbízatását június 29-én adja át 
az új Tartományi Tanácsnak; Lobmayer M. Judit tartomány-
főnöknőnek és tanácsnokainak: Baráti M. Eszti és Bencze M. 
Regina nővéreknek. Monika nővér 2007-ben határozott a 
SZIGNUM rendi fenntartása mellett és nevezte ki új igazga-
tónkat. Mindig éreztük figyelmét, szeretetét és biztatását.  
- Hat esztendeje hoztál egy nagyon komoly döntést, ami 
jelentős változást hozott az iskolánk és a rend életébe is. Mi 
motivált abban, hogy „felvállald” a SZIGNUM-ot? 
-   Bármikor megfordultam Makón és láttam az itt folyó 
munkát, akkor mindig azt éltem meg, hogy itt olyan hely-
zet van, amely nagy hasonlít az alapítás körüliekhez. 
Visszhangra talált bennem az, hogy az itt zajló pedagó-
giai folyamatokban a rendünk indulási szándékát véltem 
felfedezni. Azt éreztem, hogy igaza van a püspök úrnak, 
amikor azt mondta, hogy jobb lenne, ha a fenntartás, az 
iskolavezetés és a jelenlévő nővérközösség egybeforrna. 
- Igazolta ezt az eltelt időszak? 
- Igen. Ahányszor jöttem és találkoztam a makói tantestü-
lettel, a diákokkal és dolgozókkal akkor mindig azt gon-
doltam, hogy ez a mi intézményünk, a SZIGNUM hozzánk 
tartozik. Ahogyan az értekezleten is mondtam, mi tervez-
hetünk szép és nagy dolgokat, de ezeket megvalósítani 
csak az iskoláinkkal lehet. És úgy tapasztalom, hogy az itt 
megtörténik, ami a rend vezetésének a víziója.  
- Mi mindig azt éreztük, hogy bennünket nagyon szeretsz! 
- Én pedig azt, hogy reflektáltok arra és magatokba fo-
gadjátok, ami nekem és a rendnek fontos. Az iskolák kö-
zül itt kiemeltebben történt meg a rendi intézménnyé fo-
gadás, és ez, ha nem is tudatosan, de minden személyes 
találkozásban kifejeződött. Ezen kívül, Makón, kis város 
lévén, a dolgok egyszerűbben zajlanak, és ha valami 
történik, akkor annak súlya van. Erősen hat rám, hogy 
minden egyszerű gesztusnak és szónak itt van jelentősége. 

- Amikor most a rendi ve-
zetés szintjén megfogalma-
zásra került a „Küldetéses 
ember iskolája” gondolat, 
akkor ebben nekünk mi a 
feladatunk? 
- Az, ami az összes iskola-
nővéri intézménynek; nő-
vérek és tanárok együtt felismerjék azt, amire hívattak, és 
a hozzánk tartozó diákok rátaláljanak az életfeladatuk-
ra. Fedezzék fel az adottságaikat, bontakoztassák ki azt 
és fejlesszék, hogy majd más emberek rendelkezésére 
bocsássák.  Ez a vállalás rengeteg színt hoz, hisz minden 
gyerek más: személyes odafigyelést kíván és nagyon iz-
galmas eredményt ad. Ha most a SZIGNUM-ra tekintek 
mindez még komolyabb kihívást jelent, mert a térség 
problémái miatt nehezebb a fiataloknak megtalálniuk a 
jövőbe vetett reményüket. Ezért a makói iskolának egyik 
kiemelt feladata a bizalmat és hitet táplálni. A másik a 
kéttannyelvűségben rejlik, mert bármi legyen is valakinek 
az életfeladata, az előbbieken túl, a nyelvtudásra bizto-
san szüksége lesz.  
- Az az irányvonal, amit nyolc esztendőn keresztül tarto-
mányfőnöknőként kijelöltél, milyen irányt vesz a jövőben? 
- Azt gondolom, szerves folytatása következik az előző 
időszaknak. A leendő új tartományi vezetés a korábbi 
munkában részt vett, közösen gondoltunk végig mindent. 
Ezt fogják tovább vinni, természetesen hozva a saját 
adottságaikat, indíttatásaikat. 
- Nem tudom, mit kívánhatunk Neked a jövőre; sok pihenést 
vagy új kihívásokat… 
- Nehéz most erre válaszolnom. Jelenleg az foglalkoztat 
nagyon erősen, hogy mindent le tudjak zárni és rendben 
továbbadni. Az biztos, hogy utána bármilyen feladatom 
lesz, szeretni fogom, mert a rendünk minden szolgálata 
iránt így érzek; és már tartományi összefüggésben van 
rálátásom, hogy adott területeken mi lenne jobb.  

Sz.A.  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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Egy kép – egy esemény 
Amy Conroy attasé asszony köszönetét 
fejezte ki a SZIGNUM-nak a 2013. ápri-
lis 23-án rendezett Amerika Napjáért.  



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

OSZTÁLYOK A VADNYUGATON 
1.b  

Első tanulmányi kirándulásunk cél-
állomása a Western-tanya volt 
Csongrádon. Utunk vadregényes 
tájon vezetett. 
Megérkezésünkkor a serif köszöntötte a kicsit sápadt 
arcú indiánokat. (1.b) Bemutatta a kalandok helyszíneit. 
Távolugrás: mint egy szöcske, béka, nyúl. 
Labirintus: elbújni a banditáktól. 
Patkódobás: pusziért. 
Csizmahajítás: agyszippantással. 
Helyi nevezetességek megtekintése: szalon (kocsma), 
börtön. 
Állatok simogatása! 
Ebéd az otthonról hozott finomságokból. 
Mocsárjárás. 
Szakadó esőben arany mosás! 
Előadás:a retteget bűnöző elkapása. A serif diadalmas 
győzelme. 
Búcsú a vadnyugattól. Fáradt, piszkos, boldog megérke-
zés az iskolához. Vissza a valóságba. 

Köszönjük a szülőknek, hogy ott lehettünk:1. b osztály 
 

2.b 
    Csongrád-Bokrosra, a Vadnyu-
gati városba látogattunk el. A leg-
jobb vezetőt kaptuk – Rikót, aki 
felfedezte velünk a terepet. Először 
mocsáron tanultunk meg járni, aztán 
hordón lovagolni, baltával célba 
dobni, majd összemérhettük ki tud 
helyből messzebbre ugorni, és kitalálni a labirintusból. 
Finom ebéd várt, ebéd után indián fejdíszt készítettünk, 
aranyat mostunk, állatokat simogathattunk, csizmát, pat-
kót és kislabdát dobtunk különböző célokba, lasszóval 
lovat fogtunk, és végül megnézhettük a kis múzeumot, és 
a vadnyugati életbe is bepillantottunk egy előadás ke-
retében (pisztolyforgatás, lövöldözés…). A programok 
után kaptunk még egy kis szabadidőt, amikor ki-ki ahhoz 
az állomáshoz mehetett vissza, amelyikhez akart. Jól 
éreztük magunktat, az idő is nekünk kedvezett – jó hely, 
abszolút gyerekbarát! ☺ Amikor indulni akartunk haza, 
azt kérdezték a gyerekek: Ugye jövőre is eljövünk? 

A 2. b osztály tanulói 
 

GYULAI KIRÁNDULÁS 
   Június 5-én a 4.a osztály Gyulára kirándult. Bár hetek 
óta szinte minden nap esett az eső, a kirándulás napján 
kegyes volt hozzánk az időjárás: egyszer sem áztunk 
meg. 
   A busz reggel fél 8-kor gördült az iskola elé, s a gye-
rekek örömteli izgalommal foglalták el helyüket.   Közel 
két órás utazás után érkeztünk meg úti célunkhoz, a gyu-
lai várhoz. Nyitás előtt még volt egy kis időnk, így kipró-
bálhatták a gyerekek a vár melletti fából készült játszó-
teret. Pontban 10 órakor megnyílt a vár bejárata, ahol 
már várt bennünket az idegenvezetőnk. Aprólékosan 
elmesélte a vár történetét és bemutatta magát a kiállí-
tást is. 

   
   A sok érdekes terem közül a leg-
izgalmasabb és legvérfagyasztóbb 
a kínzókamra volt. A várlátogatás 
után a Gyula városától nem messze 
lévő Steigervald tanyára mentünk, amely természetvé-
delmi területté nyilvánított pusztán található. A termé-
szetvédelmi terület sajátos növény- és madárvilágával 
vonzza a tudományos kutatók és a természetet kedvelők 
érdeklődését. A tanyán ízletes, bográcsban készült pap-
rikás krumplival vártak bennünket.  
   Ezt követte a kocsikázás a pusztában, majd lovaglás 
futószáron. A tanya legérdekesebb látnivalója a Tanya-
múzeum, amely a 20. század fordulóján és első felében 
élő parasztok életét és termelési kultúráját mutatja be. 
Különlegessége, hogy a gyulai parasztok önkéntes ado-
mányaiból jött létre. A múzeum története több mint há-
rom évtizede kezdődött, amikor Steigervald József el-
kezdte gyűjteni a parasztság életét és termelési kultúrá-
ját bemutató emlékeket. Ma 14 teremben közel 2000 
darabból álló, 1979-ben védetté nyilvánított gyűjte-
mény szemlélteti a régi paraszti világot. A gyerekek 
nagy érdeklődéssel szemlélték a régi tárgyakat.  
  A diákok számára nagy élményt jelentett a lovak, az 
istállók, az őshonos háziállatok megtekintése. Láthattunk 
bivalyokat, szürkemarhákat,  kecskéket, őzikéket, csacsit 
és a baromfiudvar lakóit. A tanyán volt lehetőség játék-
ra is a kis fából készült játszótéren.  
   Élményekben gazdagon, fáradtan érkeztünk vissza 
Makóra az alsó tagozati utolsó tanulmányi kirándulá-
sunkról.   
     Baróczi Tamás tanár úr 

 
KÉT NAP A FŐVÁROSBAN 

   Az 5.a osztály osztálykirándulá-
sára május elején került sor, Buda-
pesten. Nagyon korán keltünk az 
indulás reggelén, mert 7 órakor 
vette kezdetét a közel 3 órás út. A 
fővárosban először az Aquincumban 
voltunk, ahol sok érdekes ókori építményt láttunk. Ezután 
a Hősök terére látogattunk. Itt Józsi bácsi minden törté-
nelmi személyről mesélt nekünk. Innen a Fővárosi Nagy-
cirkuszba mentünk, ami egy nagyon izgalmas és látvá-
nyos helynek bizonyult számunkra, láttunk tigriseket és 
kígyókat is.  
   A szállásunk a Patrona iskolában volt, ahol nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket. Az éjszaka kissé szokat-
lanul alakult, mert egy tornateremben aludtunk matracon 
és hálózsákban. A kirándulás másnapján a Gellért-
hegyre utaztunk és nagyon szép kilátásban volt részünk. 
Ezt követően a Tropicariumban néztünk szét, sok halfaj-
tát, krokodilt, madarakat, hüllőket, tengerimalacot, cá-
pát és rengeteg érdekes állatot láttunk.  
  Nagy élmény volt, hogy ráját is simogathattunk. Reme-
kül sikerült ez a két nap, de hazaérkezni is jó volt, a szü-
leink már nagyon vártak bennünket. 

 
Bende Flóra és Nagy Rebeka 5.a 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A GEMENCI ERDŐBE - MÁJUS 8-10.  
Ki! 
Irány a szabad levegő! 
Rántsd elő a túracipőt……….és 
hozz váltócipőt is! 
Állj meg időnként szétnézni: város-
ok, erdők, emberek……… 
Nagyon csodálkozol majd………. 
Dunapart………árvíz………
kavicsok és kövek………. 
Utiterv………
túraösvény………..védett növény- 
és állatvilág 
Látvány……..szarvas, őz, vaddisznó…………..:)  
Terem: ahol aludtunk, kényelmes………étterem, ahol 
ettünk fenséges……… 
Ujjainkat is megmozgattuk: avagy kézműves foglalko-
zás felsőfokon……….. 
Nagyon jól éreztük magunkat! 
Köszönjük! Jó volt együtt lenni!!                               4.b 

 
OSZTÁLYKIRÁNDULÁS GYULÁRA 

Borús égbolt alatt, vidáman indul-
tunk két napra Gyulára. 
Mi volt a legkedvesebb számodra 
ezen a kiránduláson? 
• Sétálgathattam reneszánsz ruhá-

ban, a gyulai várban 
• Játszhattam a társaimmal a vár körül – vermeket 

fedezhettem fel, bementem, és ki is tudtam jönni 
• Métázhattam a vár előtti füves területen 
• Hercegnő lehettem egy egész délelőtt, a várban 
• Felfedezhettem a vár minden apró zugát 
• Fagyizhattam a Százéves cukrászdában, elegáns 

szalonban. 
• Vásárolhattam emlékül egy kedves tárgyat a szüle-

imnek 
• Lovagi öltözetben, igazi fakarddal és fapajzzsal 

küzdhettem „ellenséges” lovagokkal, és a teremőrző 
fiatalember is kardozott velem 

• Este a kollégiumban „pizsama party”-n vehettem 
részt hercegnő – társaimmal 

• Hercegnőnek öltözhettem be és egy egész seregnyi 
lovag vett körül 

• Óriási sakkal sakkozhattam az Erkel Ferenc Múzeum 
kertjében 

• A Nádi Boldogasszony templomban körbejártam, és 
felmehettem a szószékre. 

A két nap után örömmel tértünk haza, s időnként felra-
gyogott a Nap is fölöttünk.                       A 2.a osztály 
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XXIV. KÁRPÁT-MEDENCEI 
REGÖSCSERKÉSZ-TÁBOR 

Meghirdetés 
Legalább ötödik osztályt végzetteknek:  
2013. június 28. – július 7. 
Legfeljebb negyedik osztályt végzetteknek:  
2013. július 1. - július 7. 
A Magyar Cserkészszövetség és a Regös Alapítvány 
meghirdeti a XXIV. Kárpát-medencei Regöscserkész-
tábort. Táborunkra minden cserkészt - aki volt már, és 
aki még nem - szeretettel várunk. 
A tábor helyszíne: Szeged 
A programból: folyamatos néptánc- és énektanulás, 
kézműves foglalkozások (fafaragás, szalma-, gyékény- 
és vesszőmunkák, nemezelés, lószőrékszer készítés, re-
zezés, gyertyamártás, szövés, gyöngyözés, bőrözés, 
batikolás, agyagozás, hímes-tojás festés, csipkeverés, 
mézeskalácssütés...), előadások (hangszeres, ill. népraj-
zi), népszokások felelevenítése (regölés, téltemetés, 
pünkösdölés, stb.), népi játékok, minden este táncház, 
stb.. 
Részvételi díj 22 000 Ft ötödiktől (18 000 Ft negyedi-
kig) 
Idén is adunk be pályázatokat, amelyekkel idén azo-
kat szeretnénk segíteni, akik e nélkül nem tudnának a 
táborba eljönni, ezért kérjük, támogatás-igényléssel 
keressetek minket alábbi elérhetőségeinken. 
Jelentkezés: Interneten a regös honla-
pon: www.regos.cserkesz.hu/jelentkezes/ 
Problémákkal, kérdésekkel, (előbb megy, később jön) 
forduljatok bátran hozzám: Csanády Lőrinc csst. tpk. 
(205) (06-20-475-20-07)   
tabor@regos.hu  
www.regos.cserkesz.hu 

Hedvig nővér 

JUTALOM ÚT BUDAPESTRE 
 

   Egész nagyböjt alatt gyűjthették a 
pontokat a gyermekmissziósok, ének-
karosok, hittanosok… Miért járt pont? Aktív részvétel a 
foglalkozásokon, Szentmise, egyéb imák, rendezvénye-
ken való részvétel, hittan 5-ös, jócselekedetek, jó ma-
gaviselet. Mindenért 5 pontot lehetett kapni, az 1. he-
lyezettnek 240 pontja gyűlt össze!!! A megérdemelt 
útra Zoli atya adta áldását és 6 nyertest vihettünk el – 
jutalom a Fővárosi Nagycirkusz előadása volt. Igen 
színvonalas fellépéseket, bemutatókat láttunk – mi fel-
nőttek is jól szórakoztunk. A gyerekek írtak egy kis be-
számolót, abból néhány mondat: 
„Igazán jó volt és nagyon elfáradtunk. Vasárnap csak 
a kirándulásról meséltem itthon.” 
„A nyertesek a következők voltak: Kabát Goldi, Szeke-
res Sarolta, Tamás Gálos, Kiss Levente, Tóth Dominik, 
Igaz Dani. Elmentünk a Vajdahunyad várba is együtt.” 
 „A Cirkuszban lehetett kígyóval fényképezkedni és jól 
szórakoztunk a műsorszámokon. Láttunk bohócokat, ál-
latokat és légtornászokat.” 
„Köszönöm az egész napos élményt Fidelis nővérnek, 
Zsolti bácsinak és Levi apukájának.” 

SIKERES MESEÍRÓNK 
 

  Zádori Bence 10. G osztályos tanulónk a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által meg-
hirdetett X. Janikovszky Éva meseíró pá-
lyázaton résztvevő 1200 diák közül beju-
tott a legjobb 200 közé  pályamunkájával.  

Gratulálunk! 



 

 

HIT-ÉLET 
HITEMNEK FORRÁSA:  

AZ ELŐTTEM ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK (VIII.) 
  

   Az előző tanúságtételeknél inkább a 
múltból és a jelenből merítettem gondolato-
kat, most azonban az Úristenbe vetett nagy 

bizalommal a jövő felé tekintek. A bizalom, a ráhagyat-
kozás már feltételezi a hitet. Ezzel a magatartással kife-
jezhetem készségemet a növekedés, az elmélyülés felé. 
A hitben való gazdagodás kegyelmi ajándék. Rajtam 
áll, hogy meg tudom-e nyitni a szívemet a befogadásra.  
   Úgy vélem, hogy az előttem álló lehetőségek újabb és 
újabb kapukat nyithatnak meg előttem. Ezek a kis kapuk, 

amelyeken ha bátorsággal átlépek, emberi szívekhez 
vezetnek. Nyitottságom, amely Isten és az embertársi 
kapcsolat felé irányul gazdagít és elmélyít a keresztényi 
létemben, hivatásomban.  
   A nyári szünidő is ilyen lehetőségekkel vár, nemcsak 
engem, mindnyájunkat. Amikor elhagyjuk rövid vagy 
hosszabb időre az iskola vagy a rendház falait, kitárul 
előttünk a világ. Rajtam, rajtunk áll, hogy okosan hasz-
náljuk-e fel Isten ajándékait.  
   Ő szüntelenül velünk van, utunk során kísér és milyen 
boldogító érzés, hogy ott rejtőzik a szívünk mélyén, aki 
éltet, erőt ad s üdítő forrásként táplálja hitemet, hitünket. 

 

Magyaros Rita M. Veronika SSND 

PLÉBÁNIAI NAP 
   Pünkösdhétfőn ünnepi szentmisével kezdtük a napot, 
amelynek keretében Zoli atya megáldotta a házastársa-
kat. Jó volt látni, hogy ennyien vannak! Közben a férfi 
énekkar énekelt J! A szentmise végén csoportok alakultak 
10-12 fősek, akik aztán a délelőtt során különböző állo-
másokon mentek végig egy térkép alapján, és teljesítmé-
nyük, jókedvük, lelkesedésük alapján max. 5 szalagot 
gyűjthettek állomásonként, amit a leendő májusfára kö-
tözhettek fel. Minden csapat más színű szalagot kapott, 
így szép tarka lett végül a fa. Közösen állítottuk fel, még 
ebéd előtt, s ki-ki eldönthette (jó szemű) melyik színű csa-
pat szerezte a legtöbb szalagot… A program alatt fo-
lyamatosan sült a kürtöskalács – nagyon finom illatával 
csábított mindenkit, és két hatalmas bográcsban főtt a 
paprikás. Jóízűen fogyasztottuk. Utána pedig meglepe-
tésként mindenki ehetett a helyben sült óriáspalacsintá-
ból is!  

   Jó alkalom volt találkozásra, beszélgetésre, ismerke-
désre az ezt követő szabadidő. Végül estére vártunk 
vissza minden érdeklődőt a hangversenyre. A pünkösdi 
koncertet a Mária-litánia zárta a Lourdes-i barlangnál. 
Közös ima után pedig még egy kis szeretetvendégség 
várt ránk finom süteményekkel. A nap képei a 
www.makobelvaros.hu oldalon tekinthetők. Érdemes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fidelis nővér 
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SZENT RITA ÉS A RÓZSÁK 
   Szent Rita napján Zoltán atya a szentmise ke-
retében megáldotta a rózsaszálakat, amelyeket 
eljuttattunk az idős, beteg,  első péntekes hívek-
hez és a szeretetszolgálatos év folyamán látoga-
tott idősekhez. Ebben a kedves megmozdulásba 
a 9. G osztály tanulói közül néhányan bekapcso-
lódtak: Benke Alexa, Győrfi Mónika, Kádár Jo-
hanna, Túri Dzsenifer, Vajda Rubina és Zharki 
Adriana. Nagyon szép tapasztalattal tértek visz-
sza. Hálásak vagyunk Zoltán atyának, Zsolt tanár 
úrnak, hogy segítettek bennünket ennek megvaló-
sításában.  
  A rózsák megáldása emlékeztet minket Szent 
Rita életének egy jeles eseményére. 1457 január-
jában, amikor betegen feküdt a casciai monostor 
cellájában, kérte az egyik unokahúgát, hozzon 
neki szülőföldjéről Roccaporenaból egy rózsaszá-
lat. A hagyomány szerint Isten meghallgatta kéré-
sét és Rita rokona a havas téli tájon kinyílt rózsát 
tudott szedni neki.  
   Rita életét csodálatos módon elkísérte a rózsa, amelynek tövise 
tizenöt éven keresztül jelezte számára Jézus megváltó szenvedését. 
   A rózsaszál jelentsen nekünk is reménységet, támaszt, egészséget, 
örömet és békét, amikor Szent Ritát akarjuk követni. 
  

 Összeállította: Magyaros Rita M. Veronika SSND 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Keresztelkedés  
2013. május 12-én váltak Isten 
gyermekévé és az egyház tag-
jává azon tanulóink és  
testvéreik, akik részesültek a ke-
resztség szentségében, a Szent 
István Király templomban: Kabók Dzsenifer, 
Oláh Zsófia, Fülöp Soma, Fülöp Bulcsú, Fü-
löp Donát, Novák Csongor Barnabás, 
Novák Bálint Marcell, Zharki Adriana, Sza-
bó Katalin, Zádori Bence Levente. 
 

Elsőáldozás  
Pünkösd ünnepe előtt egy hét-
tel vették magukhoz először az 
Oltáriszentséget:  
Balogi Panna, Csávás Levente, 
Csonka Soma, Fekete Fruzsina, 
Ferenczi Hunor, Gyenge Loretta, Igaz Dáni-
el, Kiss Levente, Kovács Martin, Lenhardt 
Attila, Lónyi Gábor, Nagy Petra, Oláh Zsó-
fia, Piros Dorka, Szabó Brigitta, Szekeres 
Sarolta, Szilágyi Botond, Számel Jázmin, 
Tóth Krisztofer, Turi Edina, Vadlövő Anna, 
Sándor Alexa, Zsurzsucz Klaudia, Sztojka 
Anna. 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

SZIGNUM 7. ÉVFOLYAM ERDÉLYBEN 
   Már régóta vártuk az osztálykirándulást, mert nagyon 
izgultunk, hogy ellátogathatunk régi magyar hazánkba. 
   Az első nap 6.00-kor indultunk el az iskola elől. Első 
állomás Máriaradna volt, ahol egy imádságos énekkel 
indítottuk el az utazásunkat. Utazás közben elhaladtunk 
Solymos vára mellett, és Déva várához érkeztünk. Előtte 
Marosillyén az árva gyerekeket látogattuk meg. Böjte 
Csaba atya misét tartott, miközben minket Nagyfalusi 
Éva néni bevezetett a gyerekek megható életébe. Meg-
ajándékoztuk őket egy kis csokival és az utunkat folytat-
va elindultunk a szállásra, Torockóra. Mikor odaértünk a 
sátrak felverésével kezdtük. Elhelyezkedtünk, vacsoráz-
tunk, majd este bementünk a faluba.  Kaptunk egy kis 
szabadidőt, ami nagyon gyorsan el is telt. Megnéztük a 
falu vízi malmát. Visszafele úton jó hangulatban énekel-
tünk. 
   A második nap reg-
gelivel kezdtünk, össze-
pakoltuk a sátrakat, a 
cuccainkat és elindul-
tunk a Tordai hasadék-
hoz. A Tordai hasadék 
hosszú volt, gyönyörű 
helyeket láttunk, de az 
idő gyorsan eltelt. Ki-
értünk, megkaptuk az ebédünket és indultunk 
Nyárádremetére. Amikor odaértünk, egy Szentmisén 
vettünk részt. A mise után megkértük a plébános atyát, 
hogy mutassa be a templomot. Mindezek után átmentünk 
az ifjúsági házba, és megvacsoráztunk, megismerkedtünk 
a nyárádremetei testvérosztályunkkal. Sanyi bácsi veze-
tésével mindenki bemutatkozott. Elindultunk Szovátára, a 
szállásra. Megérkezve bepakoltunk a 4 fős faházakba. 
Ezek után elkezdődött a szabadfoglalkozás. Éjfélkor volt 
a takarodó.  
   Harmadik nap reggel felébredtünk, megreggeliztünk 
és elindultunk a parajdi sóbányába. Egy busz vitt be a 
bányába, lépcsőztünk, majd megérkeztünk egy nagy 
terembe. Kis ismertető után egy órát kaptunk szabad-
foglalkozásnak, hogy felfedezzük a bánya rejtelmeit. 
Elmentünk Szovátára megebédelni, majd 
Székelyudvarhely - Szabó Laci bácsi szülővárosa - felé 
vettük az irányt, ahol várost néztünk. Mindezek után 
Farkaslakára érve megkoszorúztuk Tamási Áron sírhe-
lyét. Az utunkat Korond fele folytattuk, bazárszerű hely-
re érkeztünk, ahol a fazekasok termékeivel ismerkedtünk 
szétnéztünk, vásároltunk. Ezek után indultunk haza. Haza-
érve megírtuk az útinaplónkat, majd jöhetett a szabad 
foglalkozás. 
   Negyedik nap az 
aznapi hajnal érdeke-
sen telt. Mindenki na-
gyon fáradt volt. Reg-
geliztünk, összepakol-
tunk, takarítottunk, és 
megbeszéltük a prog-
ramot. Kimentünk a 
városba, megnéztük 
Szovátán a Medve 

tavat, sóhegyet, majd megebédeltünk. Gábor atya ve-
zetésével elmentünk Vármezőre, egy erdőbe, ahol sze-
metet szedtünk, megnéztük a szép természetet. Az erdő-
nézés után Nyárádremetére vettük az irányt, ahol elkez-
dődött a sport délután.  A lányok kezdték kézilabdával 
és remek teljesítménnyel nyertek. A fiúk fociztak, de saj-
nos kikaptak. Az aznapi a nemzet összetartozása napja 
volt. Verset, táncot adtunk elő, majd megkoszorúztunk 
egy emlékművet. Elmentünk a kultúrházba vacsizni, majd 
az ott lévő gyerekekkel egy kis tánc, disco, majd irány 
haza. Este éjfélig szabadfoglalkozás lett megengedve. 
   Ötödik nap reggel 7 
órakor keltünk, reggeliz-
tünk, majd jöhetett a busz-
ba pakolás. Ezek után elin-
dultunk Kolozsvárra várost 
nézni, megnéztük Mátyás 
király lovas szobrát, szülő-
házát, majd ebédelni men-
tünk. Ebéd után indultunk 
Körösfőre ahol negyed 
órát kaptunk vásárlásra. 
Az utunk tovább folytató-
dott Királyhágóra, nem 
sokat töltöttünk ott, de na-
gyon tetszett a szép táj. Az 
utunkat Nagyvárad felé vettük. Utána már sehol nem 
álltunk meg, így a következő cél Makó volt. 
   Nekünk nagyon tetszett minden, mert sok érdekes dol-
got láttunk, megtanultuk értékelni, amink van. 

By: Kispál Kata, Szabó Molli, Stachó Vivien, Weszely Regina Mária 

 
RÉGI SZÉKELY HIMNUSZ 

 
Ó, én édes Jó Istenem, 

Oltalmazóm, segedelmem, 
Vándorlásban reménységem, 
Ínségemben lágy kenyerem. 

 
Vándor fecske sebes szárnyát, 
Vándor legény vándorbotját, 
Vándor székely reménységét, 

Jézus, áldd meg Erdély földjét. 
 

Vándor fecske hazatalál, 
édesanyja fészkére száll, 
hazajöttünk, megáldott a 
csíksomlyói Szűz Mária. 

 
   A tanulmányi kirándulásról videós és fényképes útinap-
ló készült, amelyet a június 13-i „Határtalanul témanap” 
keretében mutatnak be a résztvevők a SZIGNUM-ban. 
Ekkor minden tanóra Erdélyhez kapcsolódik majd, ame-
lyekből kettőt a túra részesei fognak tartani a diákok-
nak. 

 

 

 
BGA-12-HA-01-0572 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

„TESTVÉREK MŰSORA” – GIMNÁZIUMI BALLAGÁS (FORGATÓKÖNYVRÉSZLET) 
 
   Iskolánkban már több mint tíz évre visszanyúló hagyomány, hogy a ballagó 
12.-esektől a ballagás napján kora reggel műsorral búcsúzunk. Mint minden 
évben, most is a testvérek voltak a főszereplők, valamint Csapóné Mónika 
néni kislánya, amikor Wass Albert Az erdők könyvének első meséjét adtuk elő 
arról, hogyan sikerül a legkisebb angyalnak megnyitni az emberek szívét. Az 
alábbiakban a forgatókönyv első részét közöljük. 
 
Jóisten (Kovács Norbert): Angyalkáim! Gyertek elő! (Visszhang: Gyertek elő!)  
1. angyal (Rácz Kinga)(Tündért fésülgeti): Viszlát, Tündérke! Hallod? Mennem kell…  
2. angyal (Bencze Kitti) (virágot locsol a Fa tövében): Szervusz, Fa! Nőjj nagyra! Majd jövök még, ne félj, minden 
másnap meglocsolom a virágaimat! (Integet a fának…)  
Fa (Csapó Boglárka): Várni foglak, biztos lehetsz benne! Tudom, hogy hűséges vagy az erdőnkhöz, hiányoznánk, ha 
nem jönnél vissza hamarosan. Menj, siess! Biztos szükség van rád! 
1. angyal(angyaltársához): Vajon miért hív minket?  
2. angyal: (1. angyalhoz) Nem tudhatom, de mindjárt kiderül… mit talált ki már megint?  
Jóisten: Gyertek elő mind! (Visszhang: Gyertek elő, mind, mind, mind…) Nem halljátok? Siessetek! (Visszhang: Sies-
setek! Siessetek! Siessetek!) 
1. angyal: Olyan szívesen kisimítottam volna még a fürtöket a kis Tündérke haján! 
3. angyal (Bencze Tünde): (Jóistenhez:) Valami baj van? Vajon miért kell sietnünk?  
Jóisten: Fontos dolog miatt hívtalak össze titeket, legkedvesebb Angyalkáim! Látjátok? Megteremtettem a világot, 
berendeztem minden zegzugát, most segítséget kérek tőletek. Azért hívtalak Titeket, hogy szétosszam köztetek a 
világ kincseit. Ezek az igazi kincsek – az a feladatotok, hogy tovább osszátok őket az emberek között. (Az 1. an-
gyalhoz): Tessék, Angyalkám! Ez itt a jóság. Szállj le vele az emberek közé, és mindenkinek a szívébe tegyél egy 
kis darabkát.  
1. angyal: Jó nagyot adok majd belőle, jóságból soha nem elég!  
Jóisten (A 2. angyalhoz): Neked a szeretetet adom, ez a legfontosabb erény a földön. Jól figyelj, mindenkinek adj 
belőle bőségesen! 
2. angyal: Megteszem, bízd rám nyugodtan. Nem fukarkodom vele. 
Jóisten: Jól van, menj! (3. angyalhoz:) Neked adom a békességet. Ez is lényeges, az emberek nem élhetnek békes-
ség nélkül.  
3. angyal: Köszönöm, hogy rám bíztad. Ez igazi, nagy kincs! Mindet elosztom hamar! 
Mesélő (M.I.): Az angyalok leszálltak a kincsekkel a földre. Odamentek sorra minden emberhez. Az emberek 
azonban lezárták szíveiket nagy, súlyos lakatokkal. Gyűlölet, irigység, rosszindulat, kapzsiság őrizték a lakatokat. 
Isten angyalai hiába mentek egyiktől a másikig, a szívek nem nyíltak meg, s ők nem tehették beléjük a Jóisten aján-
dékait. A Jóisten pedig, aki mindent lát, látta ezt is és nagyon elszomorodott.  
Jóisten: Baj lesz ebből: háborúság, nyomor és pusztulás. Gyűlölet lakozik majd az emberek házaiban és jajgatástól 
lesz hangos a föld. Baj lesz ebből, meglássátok!…  
4. angyal (Rácz Zsófia): Ne szomorkodj, édes, jó Istenem, inkább hallgass meg engem! Lám, odaadtad angyaltár-
saimnak a jóságot, a szeretetet, meg a békességet, de ők bizony nem érnek velük semmit, amíg az emberek szíve 
zárva marad. Add nekem az erdőket, és én majd megnyitom velük az emberek szívét! 
Jóisten: Biztos vagy ebben, Angyalkám? Hmmm, hmmm…  
4. angyal: Szeretnék egy próbát tenni.  
Jóisten: Próbáld meg, lelkecském, legyen, ahogy kívánod, neked adom az erdőket, de ne szomorodj el, ha nem 
érsz célt velük.                        Mészáros Ildikó tanárnő  
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ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 
  Ez az országos kezdeményezés 10 esztendeje létezik. A törvényben előírt módon, minden oktatási 
intézménynek kötelező részt vennie benne évenként. Az idén is  4., 6., 8. és 10. évfolyamon vizsgálták 
a tanulók írás- és gondolkodási  képességét magyar tantárgyból és a logikai készséget matematiká-
ból. Az elért eredményeket intézményekre, azon belül osztályokra lebontva is értékelik majd. Ebből 
valószínűsítenek egyfajta magyar oktatási színvonalat. 
  Ebben a tanévben is minden felmért tanuló teljesítményét kiértékelik. Sajnos, ez a visszajelzés most sem közvetlen, 
csupán egy későbbi időpontban történik. A tesztek a 4. osztályban nem konkrét tantárgyi ismereteket, hanem a sok 
év alatt fejlődő alapkészségeket (írás, olvasás, számolás, gondolkodás) mérték. A 6., 8. és 10. évfolyamon a fel-
adatlapok tágabb matematikai és szövegértési tudást igényeltek; nem az iskolai tanterv pontos megvalósulását 
várták itt, hanem a diákoknak azt a képességét kutatták, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi prob-
lémák, helyzetek megoldásában. A 2012/2013-as tanév kompetencia felmérésére május 29-én, szerdán került sor. 

Nándori Gáborné tanárnő, helyi koordinátor 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
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FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB - 

Sikeres Magyarok: 
   Hihetetlen sikert aratott az Attraction nevű magyar tánccsapat az egyik legismertebb brit 
tehetségkutató műsorban, a Britain's Got Talent-ban. A tánccsoport vezetője Szűcs Zoltán, aki 
az árnyéktánc ötletet újragondolta, és csapatával meg sem állt Angliáig, ahol lenyűgözték a 
zsűrit és a közönséget is háromperces előadásukkal, amely egy szép szerelem szomorú véget 
érő történetét meséli el fény és árnyék segítségével a tánc nyelvén. A látványszínház köny-
nyeket is csalt a britek szemébe. 
   A Britain's Got Talent hasonló showműsor, mint nálunk a Csillag születik. A produkciók négy 
zsűritag együttes szavazatával jutnak tovább. A show-t sok millióan követik figyelemmel világszerte, így akik feltűn-
nek a brit televízió képernyőjén, akár igazi világsztárok lehetnek. 
   Zoli így nyilatkozott a fellépés után: „Nagyon jó érzés volt, amikor azt láttuk, hogy a közönség és a négy zsűritag is 
állva tapsol. Megható volt… Az pedig, hogy bejutottunk a döntőbe, még nagyobb dolog!” 
   Mi is így gondoljuk, hajrá magyarok! 
 
Hihetetlen tények: A nagyvilágból 

A leghosszabb kiszabott börtönbüntetés 10 000 év volt. 
Egy átlagos emberi test elég vasat tartalmaz egy 6 és fél cm-es szög elkészítéséhez. 
A zsiráfoknak több mint 20 cm-es a nyelvük. Ezzel tisztítják a fülüket is. 
Néhány féreg megeszi saját magát, ha nem talál élelmet. 
A fog az emberi test legerősebb anyaga. 

 
Egy perc angol (humor):  
Magyar városok nevei angolul: 
Very Bad Iron = Szarvas (A többit próbáld magad, jó szórakozást!) 
Hey Water = ? 
Saturday Place = ? 
Saint S = ? 
He Would Steal = ? 
Wish of Balaton = ? 
 

       ☺☺☺     
 

Gyere velünk moziba! 
 
Filmajánló: A zöld urai – amerikai animációs film 
   Az erdő mélyén különös lények élnek és furcsa dolgok történnek - mind biztos távol-
ban az emberi szemektől. A világunkkal párhuzamosan létezik egy eddig sosem látott 
dzsungelbeli civilizáció, melyben a jó és a rossz örök küzdelme folyik.  
   Egy csoda folytán egy fiatal lány is belekeveredik ebbe a fantasztikus világba, 
ahol néhány furcsa társ oldalán kénytelen keresztülverekednie magát a gonoszok 
csapdáin, hogy megmentse a titkos világot és a miénket. 

HÍREK 
Rajzos siker 

Az iskolagyümölcs programon belül rajzpályázatot hir-
dettek „Mit teszel az egészséged megőrzéséért?” cím-
mel, melyen 1-4. évfolyamos tanulók vehettek részt. A 
beérkezett, önállóan készített munkákat évfolyamonként 
értékelték. A SZIGNUM 2.a osztályos tanulója, Kovács 
Bálint kategóriájában a II. helyet szerezte meg munkájá-
val, mellyel értékes ajándékcsomagot nyert. Gratulálunk! 

Sport, sport, sport 
A Makó Budo Klub Kick-Box szakosztály május 25-én, 
Békéscsabán, Diákolimpián vett részt, ami pontszerző 
verseny és sokat számít az utánpótlás Európa Bajnokság-
ra való kijutásban, Krakkóba. Az eredményes verseny-
zők között, a SZIGNUM tanulója point fighting gyerek 
kategóriában Gilinger György (2.b) – 32 kg a 4. helyen 
végzett.  

 
A Szolnokon megrendezett Aerobik Diákolimpia területi 
fordulójában, március 9-én Gabnai Virág (2.b) csapatá-
val az I. helyet szerezte meg, majd a döntőben, április 
9-én is a dobogó első fokára állhattak. A kiváló ered-
ményhez mindkét tanulónak gratulálunk és további szép 
sikereket kívánunk! 

Országos eredmények 
A Harmatcsepp elnevezésű, Katolikus Iskolák közötti le-
velezős verseny országos döntőjében hittanból Török 
Jázmin (2.a) a 2. helyen végzett. Felkészítő tanára 
Gottfried Katalin M. Hedvig nővér volt. Ugyanezen a 
versenyen, matematika tantárgyból Forgács Gábor (2.b) 
az 5. lett. Tanára Nyúl Patrícia M. Fidelis nővér. Mindkét 
versenyzőnek gratulálunk és ilyen eredményes verseny-
zést kívánunk a jövőben is! 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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150 ÉVE SZÜLETETT  
AZ „EGRI REMETE”  

 
   150 évvel ezelőtt 1863. 
augusztus 3-án született Gár-
donyi Géza, iskolás korunk 
egyik kötelező olvasmányá-
nak, az „Egri csillagok”-nak a 

szerzője. Sok-sok éve minden hatodikos diák nekiveselke-
dik ennek a regénynek az elolvasásához, s néhány oldal 
után már el is felejtődik, hogy ez bizony „kötelező” olvas-
mány. Magával ragadja az olvasót Vicuska és Gergő tör-
ténete, az egri vár hős védőinek önfeláldozó harca a törö-
kökkel. Felejthetetlen olvasmány mindannyiunk számára, 
mint ahogy a regény filmváltozata is, ahol a magyar szín-
játszás legnagyobb alakjait láthatjuk viszont.  
   De ki is volt Gárdonyi Géza, aki ezt a nagyszerű tör-
ténelmi regényt írta? Az első érdekesség vele kapcsolat-
ban, hogy Ziegler Gézaként látta meg a napvilágot 
Gárdony-Agárdpusztán, s nevét szülőhelyének nevére 
magyarosította. Nevével kapcsolatban további érdekes-
ség, hogy pályája során számos írói álnevet használt. 
   Gárdonyi apai ágon szászországi evangélikus, anyai 
ágon magyar római katolikus családból származott. Az 
író a keresztségben édesanyja római katolikus hitét kap-
ta. A család felsorolhatatlanul sok helyen lakott, életük 
állandó költözködések sorozata volt. Elemi iskoláit is 
több helyen végezte, ami után a sárospataki református 
kollégium tanulója lett. Bár rengeteget olvasott, az isko-
lában mégsem jeleskedett. Ahogy írja: „Februárban ki-
maradtam az iskolából, mert mindenből szekundám volt.” 
Mivel a család lankadatlan vándorlása tovább folytató-
dott, a budapesti Kálvin téri református gimnáziumba 
íratták be. Gárdonyi soha nem tartozott a szorgalmas, 
kiemelkedő tehetségű diákok közé. Érettségi után az Egri 
Érseki Katolikus Tanítóképző, azaz a Líceum növendéke 
lett. Gárdonyit nem fűtötték tanári ambíciók, ahogy ő 
fogalmazott: „Kedv, hajlam… majd megjön az is, csak 
diploma legyen!”  

   Hiányzott belőle az elhivatottság érzése, a tanítóké-
pezdében a közepes képességű diákok közé tartozott. 
Magyar nyelvből egy ízben professzora meg is buktatta 
a következő szavak kíséretében: „Fiam, tebelőled sohse 
lesz nagy ember, de a kenyeredet azért meg tudod ke-
resni.” Professzora megérte volt tanítványa irodalmi csil-
lagzatának felemelkedését, s élete legnagyobb gyalá-
zatának nevezte korábbi szavait. Bár Gárdonyit legke-
vésbé a tanítás érdekelte, de amikor egy katolikus fele-
kezeti iskola választott kántortanítója lett, lelkiismerettel 
végezte tanítói munkáját. Tanítványai és a falu népe 
egyaránt megbecsülte, s a sikerélmény megbékítette 
sorsával, a néptanítói pályával.  Az írással, a dunántúli 
lapokkal való levelezéssel nem hagyott fel, s miután vég-
leg abbahagyta a tanítást, különböző újságoknál he-
lyezkedett el. Ekkor érlelődött meg benne az Egerbe 
való költözés gondolata. A gondolatot tett követte, s 
feleségétől való különválása után édesanyjával és két 
nagyobb fiával egy egri tornácos parasztházba költö-
zött, ahonnan az egri várra láthatott. Könyvekkel, rövid 
csibukokkal és hosszú szárú tajtékpipákkal zsúfolt, ablak-
táblás és bőrrel párnázott ajtajú, teremnyi nagyságú 
dolgozószobájába nem szűrődött be a külvilág látványa 
és zaja, a napfény csak a tetőbe vágott ablakokon ke-
resztül talált utat a „remetelakba”. Az alakja köré fonó-
dó legenda közvetlenül Egerbe költözése után, még éle-
tében kialakult. Kortársai „egri remetének,” vagy regé-
nye után a „láthatatlan embernek” ne-
vezték. Gárdonyi gazdag szépírói mun-
kássága mellett lelkes botanikus volt, 
mellette nagyszerűen hegedült és sokat 
utazott.  
   Viszonylag fiatalon, 59 évesen halt 
meg. Eger városa az egri vár Bebek-
bástyáján helyezte örök nyugalomra. 
Gerendakereszt fejfájára végakarata 
szerint az azóta legendássá vált szava-
kat vésték: „Csak a teste!” 

                                    Barócziné Jantos Éva tanárnő 

KÖNYVAJÁNLÓK 
   A Gyermekkönyvtár az Ünnepi Könyvhét alkalmából pályázatot hirdetett, „Együtt olvas az Iskolánk!” címmel. A felhí-
vásban részt vevők több lehetőség közül választhattak; meglepetésvendégként kedvenc meséiket előadhatták más osz-
tályok előtt, rajzolhattak legkedvesebb olvasmányukról és könyvajánlót írhattak diáktársaiknak. Ez utóbbiból válogat-
tunk: Wanessa Walder: A Tündekirály átka 
Tényleg van egy másik mesebeli világ? Onnan van át út ide? – Hát persze hogy van, de ezt csak az veszi észre, 
akinek van szeme, hogy lássa és hisz is benne. Ariane is egy ilyen lány. Könyveket olvas, és teljes szívéből hiszi, 
hogy amikről a könyvekben olvas, az igaz és nem egyszerűen mese. Az élete teljesen normális mindaddig, amíg 
egy sárkány el nem rabolja. De vajon miért és kinek a megbízásából? Obligó az ostoba sárkány, nem túlságosan 
megfontoltan beavatja Arianét Meseország titkaiba. Kiderül, hogy a Tündekirály átkot bocsátott Ariane családjára, 
miszerint Arianéről elfeledkeznek, egyedül a mostohabátyja, Erik emlékszik rá. Ő pont pár napja fogott egy csodá-
latos szitakötőt, vagy mégsem?! Amiatt a „szitakötő” miatt történhetett az egész? És a varázslények és erdőlakók 
közötti ellentét? Vajon az ő keze van a dologban? És a király pálcája? Vajon hova lett? Miért nem működik? Ha 
elolvasod, mindenre fény derül.                                                                       Csizmazia Réka 7.G 
Geronimo Stilton kalandjai 
Én egy olyan könyvet választottam, amit régen nagyon szerettem. A főhős egy kíváncsi, kotnyeles egér, akit 
Geronimo Stiltonnak hívnak. Ő Rágcsália városban él. A rágcsáló hírek szerkesztőségénél dolgozik. Minden rejtélyt 
ki akar deríteni. Ez nem is egy könyv, hanem egy könyvsorozat. Vicces, ügyetlen, de nagyon okos. Nagy családban 
él: két unokatestvére és egy húga van. Tea, a húga, Benjamin és Trap az unokatestvérei. Geronimo sok rejtélyt ol-
dott meg. Ha ti is kíváncsiak vagytok Geronimo kalandjaira, akkor olvassátok el őket!              Weszely Regina 7.G 



 

 

MOSZKVAI KÉPESLAPOK - III. 

„Az eltűnt idő… nyomokban…”: gasztronómia 
 
Kedves Olvasó! 
Hinnéd-e, hogy a 18. 
században az orosz 
konyha alapja a sár-
garépa volt? Gondol-
nád-e, hogy húsz évvel 
ezelőtt Moszkvában 
volt a világ legna-
gyobb McDonald’s-a 
(50 pénztárral műkö-
dött)? És feltételeznéd-
e, hogy ma ugyanúgy lehet csomagolás nélküli füstölt-
szárított halat kapni a piacon, mint régen, vagy különféle 
bogyókat és számos salátafélét megkóstolhatsz az utcán, 
amiket ott úgy tárolnak, mint nálunk a fagyit? A képek 
magukért beszélnek. 
Tény, hogy az orosz konyha egészségesebb, mint a ma-
gyar. Sokféle zöldség, sok hal, tea és vodka jellemzi… 
no meg a multikulturalitás… gámburger, fisburger (ma 
már csak fis burg), sztéjk, saverma, tiramisu…  
Először is vegyünk egy „rendes” orosz étkezést, ebédet! 
Előétellel kezdődik, ahogyan kóstoltunk is finom falatká-
kat az „Orosz Udvarkában”, a Szergijev poszád szom-
szédságában. Az előételt zákuszkának nevezik és való-
ban olyan ízű is, mint 
amivel Erdélyben kí-
nálnak ezen a néven. 
Másutt kaviárt (ikrát) 
– vöröset, feketét, 
narancsszínűt – kínál-
nak előételként. Ezt a 
fogást követi a leves. 
Ott tészta nem létezik 
– levesbetétként az 
összedarabolt zöldség szolgál: híres leveseik (egy kis 
nyelvtörő következik) a scsí (káposztaleves), a borscs (ez 
volt a kedvencünk – céklaleves) és számomra kedves a 
rasszolnyik (ez savanyú uborkából készül és a talán az 
ecet miatt a disznóvágások szíve-nyelve leves ízét idézi)
… Ezután a fő fogás következik, ami lehet húsétel vagy 
hal – sok párolt zöldséggel. Egyik tipikus orosz második 
a pilményi. 

Ez külsőre olyan, mint a tortellini; úgy készül, mint a 
derelye, csak itt fűszerezett (általában hagymás) hússal 
van töltve a tészta. Ez tejföllel a legízletesebb.    
   Desszertet ilyenkor általában nem fogyasztanak, de a 
mi túrós buktánkhoz hasonló töltött kelt tésztaféle számos 
változatban létezik 
arrafelé – töltik burgo-
nyával, káposztával, 
persze almával és da-
rált szárított sárgaba-
rackkal (kurágoj), ami 
szintén a kedvenceim 
egyike. Eltérés még, hogy fagyit télen is esznek, bár ezt 
mi is megtehetjük a szupermarketek kínálatából. Több-
nyire tejes-vaníliás jégkrém a tipikus orosz fagylalt, mi is 
ismerhetjük: felidézi az oroszkrémtorta ízét. 
Az italok közül ismert a kvász, ami egy erjesztett, enyhén 
édes szörpszerű finomság (garantáltan egészségesebb, 
mint a kóla) és a szok (üdítőital), de ez utóbbiban általá-
ban találkozunk néhány ízletes bogyóval, gyümölccsel is 
a pohár alján. (Mintha pár szem kompót beleesett vol-
na). J Teát már ők sem csak a szamovárból isznak, bár 
az igazsághoz hozzátartozik, hogy az csak a víz forra-
lására szolgál, a tetejére szoktak tenni egy kisebb kan-
nát, amiben áztatják a teafüvet (ez a sűrítmény a 
zavarka). Ebből egy kisebb mennyiséget öntenek a csé-
sze aljára, majd rátöltik a szamovár forró vizét. 
Ma már ott is léteznek gyorséttermek, bár a 
legínycsiklandozóbb saslikját (rablóhús) a Vörös téren 
kínálták a mínuszokban jó tizenöt esztendeje, de most is 
találtam egy házilag is elkészíthető finomságot. Ez a 
kartóska (krumpli). Szeretettel ajánlom nyári kerti partik-
hoz, mert laktató és könnyen elkészíthető. Íme a recept: 
Végy fejenként egy-két nagy burgonyát, csomagold be 
őket több réteg alufóliába és dobd őket a tűzbe, amíg 
meg nem főnek. Ekkor vedd ki őket a tűzből, mindet 
vágd ketté késsel, mint a zsemlét, reszelj mindkét felükre 
sajtot, tegyél hozzá egy-egy kiskanálnyi vajat és egy 
villa segítségével keverd össze a masszát. Tegyél a tete-
jükre pár evőkanál (hús)salátát és már tálalhatod is! Villa 
segítségével érdemes „kikanalazni” az alufóliás (esetleg 
túlsült) burokból. 

                     Jó étvágyat kíván:  
    
Mészáros Ildikó tanárnő 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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PEDAGÓGUSNAP 
„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki;  

de még szebb kiformálni egy emberi lelket  
és megtölteni igazsággal.”  

   Ez az egyik idézet a három közül, melyet a SZIG-
NUM 4. évfolyama adott át hűtőmágnesen az intéz-
mény dolgozóinak a pedagógusnapon egy különle-

ges ünnepi műsort követően.   
   A 2013. május 31-jén ren-
dezett megemlékezésen kü-
lön köszöntötték Teofila nő-
vért is, aki 60 esztendeje 
szerezte meg tanítói diplo-
máját.  

ÍGY SZÜLETETT CSOBBANDI! 
   Egyik nap Mariann néni bejelentet-
te, hogy a Hagymatikum fürdő pályá-
zatot hirdetett új kabalafigurájának 
nevének megválasztására. Este a va-
csoránál elkezdtünk neveket keresni 
apáékkal. Vízzel kapcsolatos szavak-
ban gondolkodtunk, amikor eszünkbe jutott a csobban szó, ami 
azért is találó, mert Makón a legjobb csobbanni! További töp-
rengés után nekem beugrott a Bandi név. Így született meg 
CsobBandi. Amikor Marann néni elmondta az osztályban, 
hogy a mi ötletünk nyert, azt a pillanatot nem fogom elfelejte-
ni; sikítoztunk, ugráltunk és nagyon örültünk! Nyereményként 
egy napos fürdőbelépőt kapott a 3.a.       Piros Dorka Anna 3.a 



 

 

Kiadja a Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon Makó, Szent István tér 14 - 16. Telefon: 06 - 62/213-052 e-mail: szignum@szignum.hu 
web: www.szignum.hu Felelős kiadó: Szűcs Péter Szerkesztő: Szabó Anita Fotó: Majoros Márton Tördelés: Hudák Szabolcs 

LOGIKAI FELADVÁNY- EREDMÉNYHIRDETÉS 
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a játékban. 
Az igazi eredmény és nyeremény maga a részvé-
tel és a gondolkodás. Gratulálok a kitartóknak 
ehhez! Bíztatok mindenkit, hogy következő tanév-
ben is folytassa szorgoskodását, illetve bíztassa 
erre barátait, szüleit is!  
Jutalomban részesülnek: 
• általános iskola: Zsivola Csenge 4.b  
• gimnázium: Reisz József 7.G 
• szülők: Ferenczi Károly  
Jutalmukat a tanévzáró alkalmával vehetik át. Jö-
vőre új kihívásokkal várlak Titeket!  

Addig is hasznos, pihentető nyarat! 
 

Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2013. június 

12. sze Osztályozó értekezlet 

13. cs Határtalanul témanap 
13 ó 8. a osztály bankett 
Éjszakai foci 

14. p SZIGNUM-, Egészség-, Családi és Sportnap 

16. v 8.a osztályos ballagás, Te Deum, tanévzáró és 
bizonyítványosztás 

17. h Nyári táborok kezdete 

20-21. 
cs-p. 

Szóbeli érettségi a 12. G osztálynak 
  

24. h Záró tantestületi értekezlet 

25. k NYÁRI SZÜNET ☺ 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
 

Kedves Olvasó! 
Itt van a nyár és a szabadban való 
pihenés ideje. Ebben az évszakban a 
művészeti munkák is a művésztelepeken, sokszor a szabad ég alatt 
folynak. Ez alkalomból a művészeti nagyító történelmünk leghíre-
sebb művésztelepének rövid történetét mutatja be.   

A nagybányai művésztelep 
   A szintén plein air naturalizmust képviselő Nagybányai művészte-
lep 1896-ban jött létre, amikor a fiatal és sikeres Hollósy Simon 
otthagyva a tíz éves múltra visszatekintő müncheni szabadiskoláját, 
Thorma János és Réti István kezdeményezésére alkotótelepet létesí-
tett az észak-erdélyi bányavárosban. Hollósy elvetette az akadémi-
ai oktatási módszereket, növendékei figyelmét a látvány átlényegí-
tésére és természet utáni festésre irányította. 
   A művésztelep 1902-től szabad iskolává alakult, ahol az új ma-
gyar festőgeneráció majd minden jelentős alakja megfordult. 
   Az iskola fő érdeme, hogy a naturalizmus és a plein-air festészet 
eredményeit meghonosította. A korai időszakban a nagybányai 
stílus egyik legmeghatározóbb egyénisége Ferenczy Károly volt. 
Alapítói: Hollósy Simon, Réti István, Ferenczy Károly, Thorma János, 
Iványi Grünwald Béla. A nagybányai kolónia művészeti alapját a 
vidéki környezetben, szabadban történő festésen keresztül a 
természetközeli látásmód csiszolása jelentette, de ez egyben stílus-
pluralizmust is jelentett, mivel Szolnokhoz hasonlóan Nagybányán is 
eltérő stílusban dolgozó mesterek alkottak. Az alapítók közül Réti, 
Thorma, Ferenczy Károly és Iványi-Grünwald határozta meg alap-
vetően a tanítványok munkásságát, Ferenczy és Réti a későbbiekben 
a budapesti Képzőművészeti Főiskolán igyekeztek elfogadtatni a 
nagybányai szellemiséget. Az 1897-es régi Műcsarnok-beli tárlat 
egyszerre jelentett hivatalos elismertséget, valamint további lendü-
letet adott egyéb magyarországi művésztelepek létrehozásához és 
támogatásához. A nagybányai iskola a 20. század első felében 
mindvégig nagy hatással volt a hazai festőművészekre, hatása érvé-
nyesült a MIÉNK, a Nyolcak, a Szinyei Merse Pál Társaság, a KUT, 
az alföldi festők, de még a szentendrei iskola festőinél is, át- meg 
áthatotta a magyar festőművészetet, ez volt az első festőiskola, 
melynek munkásságát a magyar közönség keblére ölelte s tisztelte.    

Brzózka Marek tanár úr 

Kis matematikusunk  A Zrínyi Ilona Matematika Versenyen, 2013. 
május 3-án, Kecskeméten Csizmazia Csenge (4.b) a megyei/
körzeti fordulóban a SZIGNUM legeredményesebb versenyzőjé-
nek bizonyult. Ügyes diákunknak és felkészítő tanárának, Reiszné 
Surinás Piroskának gratulálunk! 

PRÁGA 
Kirándulás az „Aranyvárosba” 

Időpont: 2013. október 31. – no-
vember 03. (csütörtök – vasárnap) 
Indulás: 2013. október 31-én este 
(csütörtök éjjel a buszon) 
Várható érkezés: 2013. november 
3-án késő este 
Várható program: 
Első nap: Délelőttbe nyúló „rövid” túra Brno 
városától északra a Morva-karszt területén 
(„barlangok földje” devon időszaki mészkőrög-
ben), majd kora délután a belvároshoz közeli 
szállás elfoglalása, szabad program Prága 
óvárosi részén. 
 Második nap: Reggeli után az egész napot az 
„aranyvárosban” töltjük. Reggeli után közös 
városnézéssel kezdünk: Hradzsin – Prágai Vár, 
Szent Vitus-székesegyház, Sárkányölő Szent 
György szobor, Királyi Palota, Arany utcácska 
- (utóbbi kettő fakultatív), Károly-híd, Óváros – 
Óvárosi-tér, városháza, Orloj – világhírű csilla-
gászati óra, Lőportorony, Tyn előtti Boldogasz-
szony templom (Tycho Brahe csillagász már-
vány síremléke), Újváros – Vencel-tér, Jan 
Palach emlékhely, Kisoldal – arisztokrácia ne-
gyede 17-18.századi palotákkal. Délutántól 
szabad program a városban, lehetőség szerint 
egy cseh extraligás, vagy KHL jégkorong-
mérkőzés megtekintése (fakultatív).  
Harmadik nap: Reggeli után Kutna Horába 
utazunk. A városka a középkorban az európai 
ezüstbányászat központja volt, 1995-ben a 
világörökség részének nyilvánították. A 
Kostnice – a temető csontkápolnája (csak erős 
idegzetűeknek) után szabad program a ka-
nyargó sikátorok között (Szent Borbála-
székesegyház, itáliai pénzverde). 
Részvételi díj: 
29.600 Ft (az összeg tartalmazza: az utazási 
költségeket, az idegenvezetés díját, két éjszaka 
szállást 2-4 ágyas, fürdőszobás szobákban egy 
prágai szállodában, 2 svédasztalos reggelit, 
diákbelépőt Kutna Horában a temető csontká-
polnájába). Fakultatív program: Királyi Palota, 
Arany utcácska (125CZK). 

Jelentkezés Lik Melinda tanárnőnél  
7000 Ft előleg befizetésével!  


