
 

 

        

IX. évfolyam 8-9. szám 2013. szeptember 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2013/2014: AZ ÉRTÉKEK ÉVE 

Igazgató úr tanévzáró logikai és tanévnyitó memória feladványa:  
(nem elfelejteni a megoldást és egész évben lehet gyakorolni) 

Melyik az a két pontot összekötő görbe vonal, ami mindent kiegyenesít… 

SZŰCS PÉTER IGAZGATÓ ÚR TANÉVNYITÓ BESZÉDE 
-részlet- 

 
Kedves vendégeink, kedves szülők és kedves gyerekek!  
Ezzel az életérzéssel léptünk ki az iskola kapuján júniusban. Most, ahogy közeledtetek a suli felé, biztosan nagyon 
sokféle érzés kerengett a szívetekben.  
– A legtöbbeknek biztosan ez –  
A kis elsősök egészen biztosan így örültek… 
Lehet, hogy volt köztetek, akinek talán ez – de ez csak egy-két gyereknek -  
 
Lehet, hogy olyan is volt, akinek ez -  
 
Volt 1-2 diák, akinek ez a „Te Jóisten, azt sem tudom, mi volt nyárra a kötelező olvasmány” - döbbenettel 
 
De a legtöbben ugye az „én már réges-régen elolvastam minden kötelezőt” nyugalommal léptek ki az ajtón -  
 
Talán a kamasz lányok a készülődés közben így „Jaj, ma már évnyitó van, és nem festhetem ki magam a kedvenc 
rúzsommal, nehogy Peti bácsi meglássa” érzéssel  -  
 
 
Vagy „most már legalább nem kell minden reggel 11-ig lustálkodnom az ágyban”- tehertől megszabadulván 
 
És voltak, akik azt találgatták, vajon „ki lesz az idén az első szerelmem a suliban” - kíváncsisággal 
 
No, ki így vagy úgy, de most újra itt van, összejött a nagy csapat, a SZIGNUM közössége. 
Új tanév, új kezdet, kezdünk mindent tiszta lappal, kipihenten, lendülettel a tavalyinál is jobb jegyek reményében. 
Mint minden tanévben, most is kijelöltünk az évnek egy mottót, egy iránymutatást. A 2013/2014-es tanév az érté-
kek éve. A magunk elé kitűzött, folyton keresett és követendő értékek felé szeretnénk fordítani a figyelmünket. 
Az érték nem más, mint valami kincs. Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, mi számunkra az értékes és mi nem, mi a mi 
kincsünk. Jézus mondja, „ahol a te kincsed van, ott lesz a szíved is”. Magyarán, amit kincsnek tartunk, arra dobban a 
szívünk. 
„Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán értékes, az a szemnek láthatatlan.” 
A mi értékeink a hit, a tudás, a szeretet, az igazság és még sorolhatnám… mindezek láthatatlanok és megfogha-
tatlan dolgok, csak a gyümölcseikről ismerjük fel őket.  
Tenni kell értük, áldozatot kell hozni időnként, nagylelkűnek lenni, odaadónak lenni. Az értékek kamatoznak. 
Amennyire törekszünk feléjük, annyit hoznak az életünkbe. Amennyit áldozunk az értékek, kincsek megszerzésére, 
annyi gyümölcsük látszik majd az életünkben, annyira tesznek ben-
nünket boldoggá. Ez a tanév tehát szóljon egy kicsit jobban az ér-
tékeinkről, azoknak a követéséről, hogy megláthassuk és élvezhes-
sük azok gyümölcseit is. 
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„Ha az ember jó társaságban tanulhat, ahol a tisztelet tanárok 
és diákok között kölcsönös, úgy élvezheti munkáját.”  

(Gerlóczy Márton) 



 

 

FÓKUSZ 

2013/14: AZ ÉRTÉKEK ÉVE – TÖBB(L)ET VÁR! 
 
Különleges szó ez. 
Ugyanaz - mégis más. 
Fontosat fejez ki. 
Szó szerint – meg gondolva is. 
De nem mindegy, hogy érted - mert benne van az „ért”. 
Mindenképp számolnunk kell vele. 
Komoly, mert súlya van. 

Aztán csupa játék is, mert elbújik a mérték-ben, meg a kérdésben is, hogy   
miérték? 

Ott van a vágyban, ha kérték. 
Meg a beteljesedésben is, ha elérték. Tervtől a célig vezet. 

Boldogság, ha megérték. 
De feladat is, amit meg kell oldanunk. 

Mérhető. 
 Mérlegre tesz. 
Kifejezhetjük pénzben. 
 Felbecsülhetetlen. 
Lehet az árfolyamnak, a vásárlásnak vagy a cserének akár. 
 Van a jó szónak, a simogatásnak és a mosolynak is. 
A fej számítja, pontos. 
 A szív adja, ösztönös. 
Kézzelfogható. 
 Érezhető. 
Vagyon. 
 Kincs. 
Érdem. 
 Erény. 
Többet vár. 
 Többletet ad. 
Mindig eredményt mutat. 
 Csak a tételek mások. 

Megmondja, ki vagy. 
    Legyél te is kincskereső! 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK... 

TAVALY ÉVVÉGI EREDMÉNYEK 
 
Kitűnő tanulmányi munkáért:  
1.a: Baranyi Márkó, Erdei Nóra, Fekete István, Nándori 
Mária, Gyüre Brigitta, Soós Marcell, Vadlövő Katarina, 
Venk Dániel 
1.b: Halász Dávid, Varró Máté 
2.a: Kovács Bálint, Pipicz Hajnalka, Szekeres Petra 
2.b: Forgács Gábor Péter, Hegyes Tibor Mózes, Márton 
Barnabás, Molnár Réka Anna, Szabó Bálint Zoltán, Ta-
más Gálos 
3.a: Bárdi Kata, Burger Benedek, Fehér Nikolett Szilvia, 
Ferenczi Hunor, Igaz Dániel, Lónyi Gábor Antal, Szél 
Sándor, Szénási Jázmin Andrea 
3.b: Kiss Levente 
4.a: Balogi Panna, Bohák Dominik, Czirják Gréta, Györe 
Stefánia, Jankó Dominik, Kőrösi Dóra, Mityók Flóra, Pap 
Erős, Pipicz Gábor, Rácz Róbert, Szabó Laura 
4.b: Ádók Eliza, Ádók Robin, Hudák Anna, Matajsz Pat-
rik, Reisz Gábor, Szabó Dániel, Varga Réka, Zsivola 
Csenge 

Szorgalmas tanulmányi munkájáért és példamutató 
magatartásáért: 
1.b: Ágoston Eszter, Jernei Ákos, Tar Bernadett 
2.a: Novák Csongor, Vígh Andrea 
3.a: Csávás Levente Zsolt, Óhidy Zétény, Wursach Paul 
Jörg 
3.b: Mészáros Zsóka, Böngyik Gabriella 
4.b: Kordás Patrícia 
5.a: Nagy Rebeka, Márton Zsófia, Marsi Gergely 
5.b: Gera Brenda 
6.a: Csapó Boglárka 
7.G: Kőrösi Fanni, Csizmazia Réka 
8.G: Fletan Beatrix 
9.G: Szabó Dóra 
Az angol nyelvi munkaközösség dicséretében  
részesült: 
Szabó Molli (7.G) 
Majoros Viktória (8.G) 
Angol nyelvből dicséretet kapott: 
Soós Marcell (1.a) 
Szabó Tamás (1.b) 



 

 

Dicsérő oklevél: 
1.a: Horváth Viktória, Hatvani Viktória, Kiss-Széll Ábel 
2.a: Novák Csongor  
2.b: Andrási Lia, Horváth-Varga Sára, Péli Hunor, Tóth 
Dominik 
3.a: Burger Benedek, Igaz Dániel  
3.b: Túri Edina, Vadlövő Anna  
4.a: Bohák Dominik  
4.b: Varga Réka, Czervenkó Ákos, Hudák Anna, Reisz 
Gábor  
5.a: Fekete Fruzsina  
6.a: Csapó Boglárka  
7.a: Halupka Bence, Korcsog István, Fodor Roland  
7.G: Veréb Dániel, Weszely Regina, Kőrösi Fanni, Csák 
Laura, Becsei Tünde, Csizmazia Réka, Szabó Molli  
8.G: Fletan Beatrix, Majoros Viktória, Bencze Kitti 
9.G: Kádár Johanna, Szabó Dóra, Szelei László, Takács 
Helga, Túri Dzsenifer, Vajda Rubina, Zharki Adriana 
10.G: Juhász Gábor, Kovács Norbert, Lelik Mária, Mar-
kos József, Miklai Péter, Zádori Bence 
11.G: Csányi Viktória, Győrfi József, Miklai Zsolt, Nacsa 
Krisztina, Skultéti Edina, Reisz Mariann, Szűcs Sebestyén 
12.G: Szűcs Sándor  
Osztályelsők: 
1.a: Föedl Ferdinánd, Halmágyi Gábor, Keresztes Laura 
1.b: Bihari Krisztina, Sóki Lorina, Szabó Tamás 
2.a: Horváth Dominik, Kőrösi Lóránt Kamill, Szabó Ádám, 
Török Jázmin 
2.b: Deneus Eliza, Gabnai Virág, Kabát Goldina 
3.a: Piros Dorka, Szekeres Sarolta, Varró Liliána 
3.b: Nagy Petra, Túri Edina, Vadlövő Anna 
4.a: Szekeres Hunor, Szaveljev Ádám, Varró Patrik 
4.b: Csizmazia Csenge, Gyüre Dorina, Széll Zalán 
5.a: Bende Flóra, Horváth Martin 
5.b: Illés Ákos 
6.a: Vadlövő Regina 
7.a: Gyulai Zsolt, Halupka Bence 
8.a: Varga Márta 
7.G: Weszely Regina 
8.G: Majoros Viktória 
9.G: Takács Helga 
10.G: Reisz Piroska 
11.G: Reisz Mariann 
Kiemelkedő közösségi munkájáért: 
1.a: Gyüre Brigitta, Zsiga Lilla, Fehér Kristóf  
1.b: Halász Dávid , Nacsa Klaudia, Tanács Barnabás, 
Varró Máté 
2.a: Korcsog Rózsa, Fülöp Soma 
4.a: Rácz Róbert  
5.b: Frőhling Gergő József, Bencze Tünde Gyöngyi, 
Vajna Adrienn, Illés Ákos  
6.a: Turcsányi Vivien, Bács Rebeka, Miklai László  
7.a: Korcsog István, Kovács Szabina , Németh Lilla 
8.a: Bader Orsolya, Zsurzsucz Klaudia 
7.G: Miklai Gergő  
8.G: Bencze Hajnalka Kitti, Fletan Beatrix, Majoros Viktó-
ria 
9.G: Kádár Johanna  
10.G: Miklai Péter  
12.G: Szűcs Sándor 

Kiemelkedő művészeti teljesítményéért: 
1.a: Keresztes Laura 
1.b: Pajcsin Napsugár, Szakács Bernadett  
2.b: Füleki Balázs  
4.b: Horváth-Varga Krisztián, Hudák Anna, Kordás Patrí-
cia   
5.a: Daróczi Kamilla 
6.a: Csapó Boglárka, Vadlövő Regina  
8.G: Csikota Levente, Csikota Péter  
10.G: Szűcs Sebestyén, Kadácsi Dalma, Nyerges Nikolet-
ta, Reisz Piroska  
11.G: Lakatos Bence, Nacsa Krisztina, Miklai Zsolt, Reisz 
Mariann 
Akik nem hiányoztak egész évben: 
1.a: Fehér Kristóf 
2.a: Korcsog Rózsa Rozália, Fülöp Soma 
2.b: Dávid Fanni Beáta, Rácz Kinga Eszter, Siket Enikő 
3.a: Piros Dorka Anna 
3.b: Kovács Martin, Mészáros Zsóka, Tóth Krisztofer 
4.b: Ádók Eliza, Csizmazia Csenge, Kordás Patrícia, 
Matajsz Patrik, Szabó Martin 
5.b: Gyimesi Norman 
6.a: Korcsog Gyöngyi, Csapó Boglárka 
7.a: Németh Lilla 
7.G: Szél Klaudia 
9.G: Oláh Gábor 
Cambridge YLE nyelvvizsgán nyújtott kiemelkedő telje-
sítményéért elismerésben részesült: 
4.a: Balogi Panna, Pipicz Gábor, Szaveljev Ádám, Szeke-
res Hunor 
4.b: Csizmazia Csenge, Széll Zalán, Zsivola Csenge 
5.a: Bende Flóra, Horváth Martin, Tóth Dominik 
Legeredményesebb sportolóink a tanévben: 
Alsó tagozat: Csizmazia Csenge (4.b) 
Felső tagozat: Korcsog István (7.a) 
Gimnázium: Stachó Vivien (7.G) 
Legtöbb ViTT kártyát gyűjtötte egész évben: 
Alsó tagozat: Török Jázmin (2.a) 
Felső tagozat: Fekete Fruzsina (5.a) 
Gimnázium: Fletan Beatrix (8.G) 
A tanév során nyújtott kiemelkedő rajz teljesítményéért 
Arany ceruza díjat kapott: Daróczi Kamilla (5.a) 
Elismerésben részesült: Pipicz Gábor (4.a) és Stachó Na-
tália (4.b) 
Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány díja: a SZIG-
NUM 8.a osztályos tanulói számára egész éves, kitartó 
szorgalmukért és tanulmányi munkájukért. 
I. Varga Márta 
II. Sulik János 
III. Szilágyi Gábor 
Egész éves, iskolai közösségi munkájáért külön elisme-
résben részesült: 
Szűcs Sándor (12.G) 
Szent István-díj 2013. 
A gimnáziumi évek során nyújtott kimagasló teljesítményé-
nek elismeréseként és az iskola értékrendje melletti elkö-
telezettségéért Vincze Fanni (12.G) kapta meg 2013-ban 
a Szent István-díjat. 
Morus-díj: 
 A díjat Háló Dóra Barbara (12.G) érdemelte ki. 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK... 

- 3 - 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT - NYÁRI TÁBOROK 

ALSÓSOK ÉS OVISOK ANGOL NYELVI TÁBORA 
   Az idei nyáron a 2. évfolyam számára június végén rendeztük meg a most már hagyo-
mányosnak mondható angol nyelvi táborunkat. Célunk a 3. osztály elején esedékessé váló 
Starters nyelvvizsgára való felkészülés volt. A gyerekek szép számban jelentkeztek, a két 
osztályból összesen 22 fő vett részt a foglalkozásokon, melyek délelőtt zajlottak egy hé-
ten keresztül. A szókincs átismétlésére épült a napi munkánk, ezt színesítettük projektorral 
kivetített angol nyelvi játékokkal, melyek a tudás elmélyítését szolgálták. Segítségünkre 
volt a nyelvvizsgára való felkészítésben  egy Amerikából érkezett nővér, Sister Cathy is, aki egyesével, majd kis 
csoportokban kommunikációs feladatokat gyakoroltatott a rábízottakkal. A gyerekek ügyesen helytálltak, s a juta-
lom sem maradhatott el: a tábor végén minden résztvevő oklevelet, egy kis fafigurát, illetve a nővér által Floridá-
ból hozott valódi cápafogakat és kagylókat tartalmazó csomagot is átvehetett. Reméljük, a szorgos munkának 
meglesz az eredménye, s novemberben a gyerekek sikeres nyelvvizsgát tesznek! 
   Ugyanezen a héten délutánonként óvodásoknak is tartottunk foglakozásokat kettőtől négy óráig. A mondókák, az 
énekek, az angol nyelvű történetek mind-mind a kis gyermekek szókincsét igyekeztek bővíteni játékos és vidám for-
mában. Cathy nővér kedves személyisége felbátorította a gyerekeket, hogy egy - csak angolul beszélő - felnőttel 
is kommunikálni próbáljanak. A kicsik tábora sem érhetett véget ajándékozás nélkül, mindenki boldogan vette át a 
jutalmát az egész heti kitartó munkájáért! S reméljük, hogy első osztályos kisdiákként is jókedvvel és örömmel foly-
tatják majd az angol nyelv tanulását a SZIGNUM-ban!                   Fidelis nővér és Timi néni 
 

ANGOL TÁBOR 1-6. OSZTÁLYOSOKNAK 
   A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva, idén nyáron is szerveztünk a kicsiknek angol nyelvi tábort. 
Erre július utolsó hetében került sor és 13 diák vett részt rajta. Polcsánné Lengyel Orsolya tanár-
nővel próbáltuk változatossá, viccessé, örömtelivé és nem utolsó sorban hűvössé varázsolni a 
nyár legmelegebb napjait A jó hangulatot a sok szerepjáték, társasozás, kézműveskedés, né-
hány frissítő (limonádé, turmix, smoothi) elkészítése biztosította Természetesen ez nem jelentette azt, hogy a résztve-
vők ne gazdagodtak volna új ismeretekkel.  
   Minden nap más területen tanulhattak a diákok valami érdekeset. A nagyok táborához hasonlóan itt is a vásár-
lás, otthon, környezetvédelem és a szórakozás voltak a fő témák. Délelőttönként játékos feladatokon keresztül is-
merkedtek az új témákkal, majd ebéd után - a délelőtt tanultakhoz szorosan kapcsolódva - tevékenyen tölthették a 
nap hátra lévő részét. Ekkor pohár alátétet készítettek, megalkothatták álmaik otthonát papírból, vagy az általuk 
kitalált étterembe terveztek étlapot.  
   Úgy gondolom, hogy akik elég lelkesek voltak, hogy a nyári szünetükből egy hetet az angolnak nyelvnek szentel-
jenek, azok élményekkel gazdagodva folytathatták a szünidőt.                                                Lik Melinda tanárnő 

 

ANGOL TÁBOR 7-11. OSZTÁLYOSOKNAK 
   A nyári szünet kezdetén két amerikai nővér érkezett iskolánkba, hogy angolt tanítsanak, így a nagyok 
angol táborát ekkorra időzítettük.  A kilenc résztvevő diák délelőttönként velünk, Lik Melinda és jóma-
gam vezetésével bővíthették angoltudásukat. Minden nap más témát dolgoztunk fel, mint például a vá-

sárlás, otthon, környezetvédelem és szórakozás. Az angol nyelvtannal most nem foglalkoztunk, a fő célunk a kom-
munikáció és a szókincsbővítés volt.  Délutánonként Jane nővér vezette a játékos foglalkozásokat.  
   Sokat játszottunk, s a legnagyobb sikere a Earthopoly című társasjátéknak volt. Ez a társasjáték a népszerű 
Monopoly környezetvédős változata. Itt a birtokok helyett természeti kincseket kell vásárolni, a házak helyett kar-
bon kredit jár, amelyeket végül tiszta levegőre lehet váltani. Börtön helyett pedig a szemétdombra lehet kerülni. 
Több délutánon keresztül folyt a vidám játék, üzletei szövetségek köttettek, spekulációk folytak, s végül valaki meg-
gazdagodott, a többség azonban csődbe ment. A jó hangulatú tábor végén mindenki élményekkel tért haza, s re-
méljük, hogy a megszerzett tudásuk sem kopott meg a nyári szünetben.                           Polcsánné Lengyel Orsolya 

 

CSILLAGTÁBOR 2013 
   Bár az idei már a nyolcadik Csillagtábor volt, de most is ugyanolyan hatalmas öröm-
mel jöttek a gyerekek, mint a korábbi években. Minden nap 50-60 fő között mozgott a 
résztvevők létszáma, de szombatra elérte a 70-et is, mert annyira érdekes és izgalmas 
feladatok vártak ránk. Változatos programokat állítottunk össze, a hat napból csak két 
esetben szálltunk buszra, amikor Baja és Tótkomlós szépségeit tekintettük meg. 
Csanádpalota, Magyarcsanád és Deszk települések látnivalói kerékpárral vártak ránk;  
ezeken a helyeken is felfedeztük a történelmi, művészettörténeti és vallási értékeket. Makón különösképpen boldo-
gok voltunk, hogy még itt is vannak megismerésre váró csodák. Bárhova is kirándultunk, mindenütt szerető és kedves 
emberek fogadtak és kalauzoltak bennünket. A cél az is volt többek között, hogy megismerkedjünk környező falva-
ink és városaink lakosaival, hiszen az ott található hagyományok és építészeti, vallási remekek az ő sajátos kultúrá-
juk által született. A gyerekek minden helyzetben fegyelmezettek és érdeklődőek voltak, a nagy távolságokból 
adódó nehézségeket kitartó és bátor szívvel küzdötték le, nagy-nagy szeretettel. Boldog hetet töltöttünk együtt, 
segítőkészen és egymásra kölcsönösen figyelve.                                          Tünde néni 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
XXIV. KÁRPÁT-MEDENCEI REGÖSCSERKÉSZ-TÁBOR 

2013. JÚNIUS 28. – JÚLIUS 7. 
 

Az idén Szegeden rendezték 
meg ezt a tábort.  
   A cserkészeten belül ez az 
ágazat speciális. Fő célja a 
hagyományok ápolása. Így a 
résztvevők a következő prog-
ramokból válogathattak: nép-
tánc- és énektanulás, kézműves foglalkozások (fafaragás, 
szalma-, gyékény- és vesszőmunkák, nemezelés, lószőrék-
szer készítés, rezezés, gyertyamártás, szövés, gyöngyözés, 
bőrözés, batikolás, agyagozás, hímes-tojás festés, csipke-
verés, mézeskalácssütés...).   Előadások (hangszeres, ill. nép-
rajzi), népszokások felelevenítése (regölés, téltemetés, pün-
kösdölés, stb.), népi játékok, minden este táncház.   
   Mindezt cserkész keretek között. A jelentkezők korosztály 
szerinti altáborokba rendeződtek és vettek részt a foglal-
kozásokon. Külön keretmeséje volt a kiscserkész, cserkész, 
rover, egyetemista-felnőtt, és a családos altábornak. 
   Ezen a nagyszabású rendezvényen mi a cserkész a fel-
nőtt-egyetemista altáborban képviseltettük magunkat. 
   A tábor megkoronázásaként egy falusi lakodalmas ele-
venedett meg számunkra, amelyben három pár esküdött 
örök hűséget egymásnak, természetesen játékosan. Részesei 
lehettünk a legényes háznál, leányos háznál, a templom-
ban, illetve a lakodalom helyszínén történő eseményeknek.            
   Egyik legkedvesebb élményem, hogy a korábban 
cserkészkedő fiatalok, azóta fiatal illetve középkorú háza-
sok gyermekeikkel együtt a családos altáborban vettek 
részt. A reményt, az új életet, a rügyfakadást tárták a sze-
münk elé. 
   A résztvevők azzal az elszánással jöttek haza, hogy sze-
retnének részt venni a XXV. Kárpát-medencei 
Regöscserkész-táborban.   Gottfried Katalin M. Hedvig nővér 
 

KISCSERKÉSZ TÁBOR 2013. JÚLIUS 26-30. 
 

   Makóról 11-en indultunk 
Ásotthalomra, és Szegeden 
egyesítettük erőinket a Már-
ton Áron cserkészcsapat tag-
jaival.  
   Keretmesénk az Egri csilla-
gok alapjaira épült. Megér-
kezvén a szállásra, hamaro-
san őrsökbe rendeződve forgószínpados formában tábori 
pólóinkat mintáztuk, restauráltuk a harcokban megsérült 
várfalainkat, portékákat készítettünk egy vásárra, hogy a 
hadipénzt kiegészíthessük és …. 
   Délután már bemerészkedtünk a felderítésre szánt 
„török” táborba, ahol feladatunk volt minél több informáci-
ót szerezni, és tanulni az „ellenféltől”, amit csak lehet.  
   A nagyobbak rendszeresen tudásukból és játékaikból 
adtak nekünk ízelítőt. Élvezhettük az ásotthalmi strand hűsí-
tő vizét a nagy forróságban.  
   Esténként szórakoztattuk egymást a tábortűznél, s egyik 
éjjel mesefigurákkal találkozhattunk az erdő sötétjében, s 
megélhettük, hogy együtt bátrak vagyunk. 

 
Gottfried Katalin M. Hedvig nővér 

       

SZOLGÁLAT-ÁTADÁS 
   2013. június 29-én a Bol-
dogasszony Iskolanővérek 
összejöttek a budapesti rend-
házban.  
   Milyen alkalomból? 
   Szerzetesi hagyomány, 
hogy a vezetői szolgálatot ki-
ki meghatározott időre kapja. Így köszöntött ránk ez a nap, 
amelyen hálát adtunk Istennek, hogy Ulrik Judit M. Monika 
nővérünk 8 éven át vezette tartományunkat és asszisztensei 
Lobmayer Ágnes M. Judit és Tornay Krisztina M. Petra segí-
tették őt.  Ugyanakkor Isten áldását kértük az újonnan meg-
választott tartományi tanácsra: Lobmayer Ágnes M. Judit 
tartományfőnöknőre és asszisztenseire: Baráti Eszter M. 
Kinga és Bencze Ivett M. Regina nővéreinkre. 
   Az ünnepi szentmisét Urbán József piarista atya celebrál-
ta, aki már hordozott és átadott tartományfőnöki szolgála-
tot saját rendjében. A felajánláskor nővéreink szimbólumo-
kat helyeztek az oltárra, és imádsággal Isten kezébe adták 
vissza a megbízást, amelyet azután az újonnan megválasz-
tott tartományi tanács nővérei szintén az oltárról – Isten 
kezéből vettek fel. 
   Az ünneplést a díszteremben folytattuk. Álljon itt egy 
részlet a köszöntő beszédből. 
   Ünnepi ebéd és személyes találkozások következtek. Dél-
után pedig közösen ránéztünk tartományunk intézményeire, 
együtt örültünk az innovációknak és reméljük, hogy Istenünk 
megáldja az új kezdeményezéseket.  

 
AZ ŐSZINTE KOMMUNIKÁCIÓ ÚTJÁN 

Igaz történet alapján  
Írta és rendezte: Hedvig nővér (részlet a köszöntő beszédből) 

„Nővér 2: De arra volt idő, hogy nagyon fontos dolgokra 
jöjjünk rá. 
Nővér1: Például arra: Kik vagyunk mi? 
N2: Boldogasszony Iskolanővérek. 
N1: Mit szeretnénk? 
N2: Reményt adni a nemzetnek. És magunkban is táplálni a 
reményt. 
N1: Mit kell megélnünk? 
N2: Újra és újra tanulnunk kell: Elengedni-elkezdeni-
megújulva folytatni. 
N1: Mi a vágyunk? 
N2: Terézia anya örökségét a mai kor nyelvén szeretnénk 
továbbadni. 
N1: Az identitásunk lényegéhez tartozik, hogy úton va-
gyunk. 
N2: Mindegy, hogy hány évesek vagyunk? Akár 80 évesen 
is? 
N1: Nekünk ez is megy! 
N2: Mert a szeretet nem várhat. 
N1: 80 évesen is útrakelünk, új földre, új házba költözünk, 
mert együtt vagyunk küldetésben. 
N2: Hiszen az iskolanővéri iskola a küldetéses ember iskolá-
ja 
N1: Úton vagyunk: személyes életünk útján 
személyes küldetésünk útján 
közösségi küldetésünk útján 
tartományi küldetésünk útján – éppen ott, ahol vagyunk… 
N1: Mert mi nővérek is, hasonlóan a tartományi tanácshoz - 
elköteleződtünk az őszinteségre és a szolidaritásra egymás 
iránt.” 
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HIT-ÉLET 
HITEMNEK FORRÁSA:  

A MEGTAPASZTALT EGYSÉG (IX.) 
   A nyár folyamán sok szép élmény gazda-
gíthatta szívünket, a másokkal való találko-
zásokban megtapasztalhattuk Isten kegyele-
mi működését. 

   Szeretnék egy zarándokút során megélt tapasztala-
tomról írni. A Zoltán atya által szervezett taizéi útnak 
többen - gyerekek, fiatalok, felnőttek - részesei lehet-
tünk. Az iskolai, plébániai közösségben bizonyára lesz 
beszámoló az útról, én röviden arról szeretnék írni, ho-
gyan hatott rám a testvérek közötti egység, az a törek-
vés, hogy egy ökumenikus szerzetesközösségben hogyan 
élik meg a Krisztus által felkínált egységet. Jézus a fő-
papi imájában így szól: „Legyenek mindnyájan egyek. 
Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy le-
gyenek egyek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, 
hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21) Már az is felemelő 
érzés, hogy Jézus értem, értünk is imádkozik, hogy szí-
vünkben, közöttünk megvalósuljon az általa felkínált 

egység.  
A szerzetes testvérekkel együtt végzett imádságban 
megtapasztalhattam, hogy életüket áthatja az evangéli-
um fénye és ez sugárzott a zarándokok felé. Alois test-
vér, a közösség priorja így ír: „Az első keresztények ar-
ról tanúskodtak, hogy Jézus feltámadt a halálból, és Is-
tenben van. Eljön, hogy kincset helyezzen azok szívébe, 
akikkel találkozik, és ez nem más, mint Isten élete. Ez a 
kincs személyes jelenlét is, neve: Szentlélek. Ő az, aki 
vigasztal és bátorít. Az „Atya”, „Fiú” és „Szentlélek” ne-
vek azt jelentik, hogy Isten közösség, kapcsolat, dialógus, 
szeretet… olyan egység, amelyben a három egyet al-
kot. Így a keresztény hit olyan paradoxont tartalmaz, 
amelynek soha nem tudjuk kimeríteni az igazságát.” 
   Ott, Taizében, Isten ölelő karjaiban lehettünk az imád-
ság, a beszélgetések, a testvérekkel való találkozás so-
rán. Ez a tapasztalat végtelen békét nyújtott és arra 
ösztönöz, hogy szívemben, környezetemben ennek az 
egységnek hordozója, megteremtője legyek. 

Magyaros Rita M. Veronika SSND 

MISSZIÓS TÁBOR 2013. JÚNIUS 17-23. 
   A III. Missziós Tábort részben Makón, részben Gyomaendrődön álmodta 
meg Fidelis Nővér. Sok-sok előkészület, szervezés és egyeztetés után, a lelkes 
kis misszionáriusok birtokba vehették a tábort. A hasonló gondolkodású gye-
rekek nagyon jól tudtak együtt játszani, gondolkodni, tevékenykedni, imád-
kozni. Makón a lombkoronasétányhoz látogattunk el, csillagokat vizsgáltunk 
éjszaka, templomot jártunk be és a lelkes segítő szülőkkel szalonnát is sütöt-
tünk.  
   Gyomaendrődre érve megtapasztalhattuk a hívő emberek önzetlen szere-
tetét. Nagyon vártak Bennünket és a hét folyamán a finomságainkat ők bizto-
sították. Gyomán megtapasztalhattuk a közös főzés örömét. Csónakáztunk a 
Kőrös parton, tájházban okosodtunk a környék hagyományairól. Gábor Atyá-
nál is sok érdekes dolgot láttunk, például a tájszobát, ahol Fidelis nővér be is 
öltözött korabeli ruhába. ☺ Sokat jártunk misére, két gyönyörű templomba. 
Az egyik templom tele volt gyönyörű angyalokkal. De a legizgalmasabb mise a Kripta-kápolnában zajlott, este! Ki-
rándultunk Szarvasra, hajókáztunk, megnéztük a mini Magyarországot és sétáltunk a 40 fokban a hűs arborétumban.    
   Szomorúan vettük észre, hogy elrepült a hét és haza kell mennünk. Vasárnap a szentmisén találkozhattunk egy idős 
nénivel is, aki gyermekkorában Gyermekmissziós volt. Megleptük avval, hogy megtanultuk neki a régi Missziós Him-
nuszt. Nagyon szép és megható pillanat volt. ☺ Az idén a vándordíjat Szűcs Lúcia és Igaz Dani vehette át, akik pél-
damutató munkájukért 1 évig őrizhetik. Ezúton szeretnénk megköszönni Fidelis Nővérnek ☺  Zoli Atyának, Gábor 
Atyának, Zsolti bácsinak, a tiszteletbeli "missziós" szülőknek is. Jövőre találkozunk!    Kabát Goldina 3.b és Urbancsok Erika 

HÍREK 
Jótékonysági naptárak 

Megjelent a 2014-es gyermekmissziós naptár! 
Ára az előző évhez hasonlóan 400Ft. A vásárlással be-
folyt összeg Kenyába kerül, mely a St. Charles Lwanga 
Kiwanjani plébánia gyermekétkeztetési programját támo-
gatja. A plébánia a reménység központja a szegény, 
gyenge és árva gyerekek számára, akiknek csak az isko-
lában kapott napi két étkezés a táplálékuk, ezt biztosítja 
a program. A kiadvány beszerezhető Fidelis nővérnél és 
a templom sekrestyéjében.  

Közelgő ünnepek 
Szeptember 15-én, a 9 órás szentmise keretében megál-
dásra kerülnek az iskolatáskák a belvárosi Szent István 
Király templomban.  
Október 5-én, a missziók védőszentjének, Kis Szent Teréz-
nek a napja lesz Újvároson. Részletes tájékoztatást ké-
sőbb adunk az eseményről.  

 
Gyermekmisszió 

Az idei tanévben is lesz Gyermekmisszió a megbeszélt 
időpontban a plébánián! Akik szeretnének csatlakozni, 
szándékukat Fidelis nővérnél jelezzék! Ebben az eszten-
dőben lesz 5 éves évfordulója annak, hogy hazánkban 
újra indult a Gyermekmisszió. Ebből az alkalomból meg-
látogatta plébániánkat Sebastian atya, a szervezet ma-
gyarországi vezetője. 

Plébániai ház-táji 
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét arra, hogy ezentúl a 
templom kapuja napközben is nyitva áll, így bármikor be 
lehet térni imádságra, szentség látogatásra. Tájékoztatá-
sul közöljük, hogy a belvárosi Szent István Király plébánia 
nyitvatartása megváltozott. Hétfőn 9:00-17:00-ig, kedd-
től péntekig 9:00-12:00-ig lehet a jövőben hivatali ügye-
ket intézni.  
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 

ZOOM TO EUROPE AND ASIA /KÖZELÍTÉS EURÓPÁRA ÉS ÁZSIÁRA/ 
 
    A 19 éve működő Makói 
Videóműhely, Czibolya Kálmán 
stúdióvezető ötleteként, éppen 10 
éve indította útjára a „Zoom to 
Europe” /Közelítés Európára/ 
elnevezésű rendezvényét, a 
„fesztiválok – fesztiválját”. 
   Idén a „Fiatalok lendületben” 
európai uniós program keretében 
elnyert támogatással német, gö-
rög, spanyol, erdélyi, és magyar-
országi fiatalok alkottak, de 
emellett egy nagyszabású ázsiai 
szekcióval is kiegészült a rendezvény, melynek fővédnöke és támogatója Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár volt.  
   Dél-Koreából a DIMA- tól /Ázsia legnagyobb televíziós és művészeti egyeteme, amely 2012-ben kötött együtt-
működési megállapodást a Makói Videó műhellyel/ 15 filmes fiatal és 4 professzor érkezett. A Hanoi Filmegyetem 
2 legeredményesebb filmes hallgatója mellett, Thaiföldről a Bangkok- i Művészeti Egyetemtől is érkeztek résztve-
vők.  
   A Miniszterelnöki Hivatal támogatásával az ázsiai és az erdélyi fiataloknak már augusztus 11-én elindult a prog-
ram Budapesten.  
   A főváros nevezetességeinek megtekintése mellett 12-én este a Koreai Kulturális Központ látta vendégül a részt-
vevőket egy DIMA filmest keretében. 
   Másnap az európai fiatalokkal kiegészülve közel 100 résztvevővel indult a 9 napos filmműhely programja. A 
filmkészítés mellett fotós szekciók is várták a fiatalokat, /ezeket Fülöp Lóránt erdélyi fotográfus tartotta/, de az 
animációs film készítésének fortélyait is elsajátíthatták az érdeklődők, a Szerbiából érkező fiatalok segítségével. 
   Esténként a KERI tornacsarnokában nyilvános filmvetítések keretében a résztvevő országok fiataljainak alkotásai-
ból készített válogatásokat tekinthette meg, minden filmkedvelő érdeklődő.  
A rendezvény professzionális videotechnikai támogatását /a kezdetektől/ a Sony Magyarország biztosította. Így a 
12-25 éves korú alkotók a legújabb professzionális Sony kamerákkal készíthettek filmeket. 
   A rendezvények helyszíne a Makói Oktatási Központ Návay Lajos tagintézménye /ismertebb nevén a KERI/ épü-
lete, tornacsarnoka és a Pulitzer Kollégium volt. 
A szervezők a fotós-filmes rendezvények mellett, különböző művészeti kísérőprogramokkal is várták az érdeklődő-
ket, így többek közt a Hagymatikum fürdőben szerveztek éjfélig tartó vizuális és zenei programokat. 
   A SZIGNUM fotó-videó szakkörének szakmailag is legaktívabb tagjai: Miklai Péter, Miklai Gergő és Miklai Lász-
ló aktívan kivették részüket az előkészítő, szervezési munkálatokból és a szakmai feladatokból is. 
   A Zoom to Europe rendezvények sohasem csak a filmekről szólnak.  
   Sokkal inkább az idegen nyelvek gyakorlásáról, egymás megismeréséről, elfogadásáról, a barátságról, az alko-
tásról, melyek legfontosabb összetevői a vizuális művészetek. 
Az elkészült alkotásokat a fesztivál honlapján lehet megtekinteni az alábbi linken: http://zoomtoeurope.hu/blog/?p=34 

Czibolya Kálmán 
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KÉZMŰVES TÁBOR 
   Immár 8. alkalommal vártam a gyerekeket a nyári kézműves táborba, amit az idén is nagy érdeklődés övezett. A 
város mindegyik iskolájából összesen 58-an vettek részt a szorgalmas kreatív alkotásban, mely két turnusban folyt 
reggeltől kora délutánig. Sok ötlettel, szépséges tárgyakkal tértek haza a gyerekek minden nap.  
Ízelítő a tábor munkájából:                                                                                        Győrfi Józsefné Mónika néni 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

KERÉKPÁRRAL A VAJDASÁGBA(N) 
Bár nagyon szeretek kerékpározni, eddig az átlagbiciklisek táborába tartoztam: számomra az 

élet a kétkerekű ló hátán csak az iskolától hazáig tartott, és időnként kisebb utakat tettem a vá-
rosunkban. Éppen ezért jelentett óriási kihívást az, hogy igent mondtam az iskolai kerékpáros baráti 
kör által a vajdasági Kikindára szervezett, július 16-tól 19-ig tartó nyári túrára, és csatlakoztam 
édesapámmal együtt a csapatukhoz. Esetleges félelmeim eloszlatására János bácsi két dologgal 
nyugtatott meg: olyan az egész csapat, mint egy nagy család, és  történjék velem bármi, soha nem 
hagynak cserben. 

Kalandunk kedden reggel vette kezdetét szokásosan az iskola előtt. Rögtön egy defekttel kezdtünk, de hála a 
szerelőcsapat jól összehangolt munkájának, 20 percen belül elindulhattunk. Első pihenőnk Tiszaszigeten volt. Felfris-
sítettük magunkat, majd átkeltünk a szerb határon, és Gyála, Ókeresztúr, Törökkanizsa, Feketetó és Mokrin érinté-
sével érkeztünk meg szálláshelyünkre, Nagykikindára. Utunk során Törökkanizsán megpihentünk a Tisza partján, 
majd Mokrin előtt átkerekeztünk a híres kilenclyukú hídon is. Az első napon 100 km-t tettünk meg. Este vendéglá-
tónk, a nagykikindai káplán atya társaságában kellemesen elbeszélgettünk. Ezek az esti beszélgetések, amelyek 
Istenről, emberségről, az ott élők mindennapjairól és a fociról szóltak, minden további ott töltött napunk végét be-
aranyozták. Hálásan emlékezünk vissza az atya meleg vendégszeretetére. 

A második napon a Tiszahegyes, Szaján, Padé, Ada, Mohol, Péterréve, Óbecse, Törökbecse útvonalon jutottunk 
el az aracsi templomromhoz, amely mindentől távol, a puszta közepén áll. Mire hazaértünk, teljesítettük az aznapra 
tervezett 120 km-es távot.  

A harmadik napon Mokrin, Kanizsamonostor, Csóka, Zenta, Ada, Bocsár és Beodra körbejárása mindössze 98 
km-t jelentett fáradhatatlan társaságunk számára. A Tiszán átkelve Zenta városközpontjának megtekintése után 
ellátogattunk a zentai csata helyszínére is, ahol a törökökre mért döntő csapásnak köszönhetően annak idején a 
török uralom véget ért. 

Az utolsó napon a Kisorosz-Csernye útvonalon elértük a román határt, majd Zsombolya, Garabos, Kisősz, 
Nagyősz, Nagyszentmiklós és Őscsanád érintésével Makó alatt átléptük a magyar határt. Bartók Béla szülőhelyén, 
Nagyszentmiklóson megtekintettük a tiszteletére emelt szobrot, majd kalandos négynapos túránk zárásaként utoljá-
ra megragasztottuk Marci bácsi harmadszorra is defektet kapott kerekét. 

A négy napra visszagondolva, úgy érezzük, kilencen vettünk részt ezen a kerékpártúrán: autós kísérőnk, Horváth 
Marika néni, a kerékpáros csapat vezetője, Horváth János bácsi, továbbá Majoros Marci bácsi, Majoros Viki, Mé-
száros Ildikó néni, Szűcs András, Veréb Dániel, Veréb Sanyi bácsi, valamint a tiszteletbeli taggá avatott, utunkat 
élményekkel bearanyozó Rakoncátlan Kerékpárbelső. Ilyen útitársakkal felejthetetlen élmény volt számomra ez a 
négy napos, 420 km-es kerékpártúra.  

Nem gondoltam volna, hogy Makóhoz ilyen közel, az országhatár másik oldalán, egyszerűségükben is ennyire 
magukkal ragadó, a magyar történelmi múltat felidéző települések várnak rám, ahol a magyarság emlékei és a 
„točeno pivo” békésen megfér egymás mellett.  

Igaz, hogy a túra alatt nem keltünk át az alföldi gyerekek 
számára mindig különleges élményt nyújtó hegyeken, nem ké-
nyeztettük a kánikulától fölforrósodott testünket egy napjaink-
ban oly divatos aquaparkban és nem kerestünk élményeket 
mesterségesen létrehozott „dizájnos” kalandparkban. Ám átke-
rekeztünk az ügyességünket próbára tevő földutakon, láttunk 
búzamezőket aratás közben, éreztük az útszéli napraforgótáb-
lák illatát, kezünkbe vehettünk valódi dohányleveleket, felfe-
deztünk szójababültetvényeket, és „megtámadtunk” néhány 
utunkba kerülő fagyizót. Amikor megszomjaztunk, az útszéli há-
zakban lakó emberek egy-egy üveg hidegvizet, s mellé ven-
dégszerető mosolyt és néhány kedves szót adtak nekünk, fáradt 
kerékpáros zarándokoknak. 

Valódi emberektől, valódi világban, valódi élményeket kaptam, és ezt köszönöm.                    Veréb Dániel 8.G 
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Kerékpártároló 
   Szülői felajánlásból indul iskolánkban egy kerékpártároló felépítése a SZGINUM iskolaudvarán. Az egyik szülő 
(ácsmester) felajánlotta, hogy felépíti azt, illetve jelentős mennyiségű alapanyagot is hoz hozzá. E nagylelkű ado-
mány azonban nem elegendő ahhoz, hogy a tetővel ellátott építmény elkészüljön. Kérjük, aki teheti, vagy pénzzel 
vagy alapanyaggal járuljon hozzá az építkezés sikeréhez. Szükséges nyersanyagok: fenyő fűrészáru 
10cmx10cmx3m; 5cmx15cmx3m; tető szerkezet: lexán (hőkamrás lemez) áttetsző változatban; bádogos munkák-
hoz: csatorna kb. 13 m, eresztartó vasak 13 db, 1 db lefolyó, hattyúnyak… Amennyiben pénzzel tudják támogatni 
a kezdeményezést, azt megtehetik alapítványi csekken vagy átutalással, mindkét esetben tüntessék fel a közlemény 
rovatban a „kerékpártároló” kifejezést.  

Makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány: OTP 11735074-20507101 Köszönjük! 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

- 9 - 

FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB - 

PÉLDA-KÉP 
Sikeres Magyar Diákok!:  Novák Mariann 
   A magyar Novák Mariannal a hajójában az Oxford nyerte a 2013-as, női egyetemi csapatok kö-
zötti hagyományos, kétezer méteres Oxford–Cambridge-evezősversenyt.  
   Mariann, az oxfordi egyetemen belül, a Keble College diákja, és régészetet tanul. Szakának angol 
megnevezése Archaeological Science, ami a természettudományok régészeti alkalmazására koncent-
rál. A képzés három fő tudományterülettel foglalkozik: természettudományos keltezési módszerek; 
stabil izotópelemzések és biomolekuláris régészet; valamint anyagvizsgálati módszerek. Alapvetően kutatói pályán 
szeretne elhelyezkedni, ezért a mesterszakot követően doktori fokozatot szerez. 
   Angliai tanulmányai alatt mindenképpen szeretett volna evezni, és bekerülni az egyetem evezős csapatába, ezért 
jelentkezett a válogatásra. A válogatási szempontok elég összetettek voltak, alapvetően a fizikumot, állóképességet, 
hajóhajtást és csapatba illeszkedést vették figyelembe, melyek miatt kiemelt hangsúlyt kaptak a szárazföldi és vízi 
felmérők is. A sikeres válogató után ülhetett be a győztes nyolcas hajóba. 
    A női Oxford–Cambridge-versenyt 1927 óta rendezik, az eddigi mérleg a Cambridge számára kedvező, 41-szer 
nyerte a regattát, míg az Oxford az ideivel együtt 27-szer.  
 
Érdekességek: Budapestről 

Az Erzsébet hídra vezető út két oldalán egymással szemben álló palota neve: Klotild és Matild.  
A Várhegy belülről egy lyukakkal teli sajthoz hasonlítható. 
A Nemzetközi Fürdőszövetség Budapestet és a Gellért fürdőszállodát választotta székhelyévé. 
A XVII. kerületben található Merzse-mocsár egy 269 hektáros vizes élőhely, mely az átvonuló 

költöző madarak pihenőhelye. 

Társas és színpadi tánctanulás a SZIGNUM-ban 
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2013/14. tanévben is 
lehetőség nyílik gyermekük részére társas- és színpadi 
táncok elsajátítására (SZIGNUM Tánckar). Beiratkozás:: 
2013. szeptember 12. (csütörtök) 16:00-17:30-ig a kis 
tornateremben. Részvételi díj: 550 Ft/óra. Havi 4 óra 
esetén: 2.200,- Ft/fő/hó; havi 6 óra esetén: 3.300,- Ft/
fő/hó, amely összeg a beiratkozáskor fizetendő. Bővebb 
információk is ezen az alkalmon lesznek. Szeretettel vá-
rok minden érdeklődőt! Szabó Anikó táncpedagógus 
(30/353-2019) 

Művészeti hírek 
A Brzózka Marek tanár úr által vezetett rajzszakkör 
megújult formában, októbertől ismét várja az érdeklődő 
és tehetséges diákokat. Ekkor folytatódik tovább a köz-
kedvelt Művészeti nagyító rovat is. 

 

Étkezési díj fizetése 
Az étkezés rendelése az elmúlt év gyakorlatának meg-
felelően, az idén is mindig előzetesen történik, kifizetése 
utólagosan. A szeptemberi étkezés kifizetésére október 
7-8-án kerül sor személyesen, vagy átutalással az aláb-
bi számlaszámunkra 11735074-20505442. Kérjük, a 
közlemény rovatba írja be a gyermek nevét és az 
"étkezési díj" megnevezést! Köszönjük! 

A napközi szabályozása 
A köznevelési törvény rendelkezése alapján az általános 
iskolai oktatás 16:00-ig tart. Amíg meg nem jelenik az  
erre vonatkozó jogszabály vagy a fenntartó nem hatá-
roz ebben a kérdésben, addig a napköziből való távol 
maradást a szülőknek egy a honlapon fenn található 
kérelem beadásával kell kérniük. Ennek a beérkezésével 
készít az iskola egy határozatot, hogy a diák mely na-
pokon és mettől-meddig maradhat távol a napköziből.  

Egy perc angol (humor):  
Magyar városok nevei angolul: 
 
 Castlecastle = Várpalota  
 (A többit próbáld magad, jó  szórakozást!) 
 Eugene Nutty = ? 
 Big Smithy = ? 
 Noble Customs= ? 
 Your Peanut= ? 
 Reach It=?  

 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Percy Jackson: Szörnyek tengere – amerikai 
animációs film 

Az istenek köztünk járnak... A félig emberi, félig isteni 
eredetű kamaszok számára fenntartott különleges kikép-
zőtáborban azonban sosincs nyugalom. Percy Jackson, 
Poszeidón fia ismét kénytelen veszélyes és különleges ka-

landra indulni, ha meg akar-
ja menteni a világot. Isteni 
lények és barátai társasá-
gában ezúttal Hermész lá-
zadó fia után nyomoz, aki a 
bűverejű Aranygyapjút 
akarja felhasználni az 
Olümposz leigázásához. A 
nyomok a tengerre vezet-
nek. Kalandok, csodák és 
izgalmak várnak a társa-
ságra. Sosem tudják, mikor 
számíthatnak isteni beavat-
kozásra, és mikor kell a sa-
ját erejükben bízniuk.  

 
De egy biztos: a humorukat még a legváratlanabb 

helyzetben sem veszítik el. 
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ŐSZI ÉJJEL IZZIK A 
GALAGONYA… 
100 ÉVE SZÜLETETT  
WEÖRES SÁNDOR 

 
   Weöres Sándor nevé-
nek hallatán szinte vala-
mennyien elsőként gyer-
mekverseire asszociá-
lunk. Pedig aki jobban belemélyed költé-
szetébe, meglepődve tapasztalja, hogy 
a kicsinyek által oly lelkesen mondoga-
tott versek irodalmi munkásságának csak 
egy szeletkéjét képezik. 
   A közvélemény keveset tud életéről, 
főleg az iskoláihoz fűződő viszonyáról 
illetve hosszú utazásairól, ezért ezekről 
hangsúlyosabban szeretnék írni. 
   Weöres Sándor 100 éve született 
Szombathelyen. Édesapja hivatásos ka-
tona és földbirtokos, édesanyja egy gaz-
dag polgárcsaládból származott. Elemi 
iskoláit két helyen végezte, de egészségi 
állapota miatt magántanulóként fejezte 
be. Ezután beiratkozott a reálgimnázium-
ba, s ez időben jelent meg első novellá-
ja, majd négy verse. A gimnázium hato-
dik osztályából még bizonyítványosztás 
előtt kimaradt, mert félt, hogy amúgy is 
megbuktatják. Ezt az évet magántanuló-
ként meg kellett ismételnie, de ezek után 
nappali tagozaton jutott el az érettségi-
ig. Az érettségit követően másfél évet 
apja gazdaságában dolgozott. Ezután 
jogot kezdett tanulni, de átiratkozott a 
bölcsészkarra, végül filozófia-esztétika 
szakon szerzett diplomát. Mindeközben 
rengeteget írt. Irodalmi munkája elisme-
réseképpen Baumgarten-jutalmat kapott, 
majd Baumgarten-díjban részesült, s az 
ezekkel járó pénzből finanszírozta uta-
zásait. Bejárta Észak-Európát, majd tá-
vol-keleti utazást tett: a genovai kikötő-
ben szállt hajóra, onnan Nápolyon át 
Egyiptomba vezetett az útja, majd az 
arab és az indiai vizeken áthaladva 
Bombay következett, végül India és a 
mai Srí Lanka területét elhagyva eljutott 
Szingapúrba, Manilába és Sanghajba is. 
   Visszatérve ledoktorált, és könyvtáros-
ként helyezkedett el. Feleségül vette 
Károlyi Amy költőnőt, akivel ugyancsak 
hosszú utazásokat tettek: Olaszországba, 
Kínába, Görögországba, az Adriai-
tengerhez, majd New Yorkba és London-
ba utaztak.  
   Weöres Sándor 1970-ben Kossuth-
díjban részesült. Budapesten hunyt el 75 
évesen. 

Barócziné Jantos Éva tanárnő 

„EZ EGY ÖSSZETARTÓ DRÁMATÁBOR” 
   Amikor annakidején drámapedagógia 
szakra jelentkeztem a váci Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolára, már tudtam, hogy a 
képzés „gyakorlati” része lesz egy egy-
hetes nyári tábor. Azt azonban még csak 
nem is sejtettem, hogy az első, 
biatorbágyi táborban (2009) annyira jól 
érezzük magunkat, hogy attól kezdve valaki minden évben megszervezi 
a drámaped. tábort. Az időpont mindig azonos, a helyszín mindig más. 
Számomra legemlékezetesebb a Balaton partján tartott két táborunk: az 
aszófői (2011) és a balatonalmádi (2010) és persze most még a legfris-
sebb, az idei, a szarvaskői.  
   Évről évre lázasan készülünk a viszontlátásra, hiszen az évek során cso-
porttársakból kollégákká, kollégákból pedig barátokká is váltunk: hiá-
nyozna, ha nem azzal telne az ebéd utáni szieszta vagy az esti tábortűz, 
hogy magunkról, a családunkról, az életünkről mesélnénk egymásnak. 
Mert évek óta ismerjük egymást és bevallhatjuk: hiányzunk is egymásnak 
– alig várjuk tehát a párnapos együttlétet: a munkát, azaz valójában a 
tanulást (hiszen ezekben a táborokban új, drámás gyakorlatokat és 
drámaped. módszereket ismerünk meg, próbálunk ki vagy elevenítünk 
fel); a közös éneklést a tábortűznél; a rövid kirándulásokat… nem volt ez 
másképp az idén sem.  
   Ebben az évben azonban nem egy, hanem két korábbi tanárunkat hív-
tuk meg, mert így többféle nézőpontot és másféle módszereket is megis-
merhettünk, valamint egy nappal megnöveltük táborunk hosszát. Az idén 
a család volt a téma. Az első napon egy család életéből vettünk jelenete-
ket. A totális társadalom volt a keret: ezen belül próbáltunk választ ke-
resni különféle kérdésekre: van-e (belső) szabadság a diktatúrában, 
meddig tart a tűrőképesség a családon belül, mit merünk kimondani, gon-
dolni egy-egy fiktív szituációban… Jó teret biztosított játékunknak a 
helyszín: a kietlen vasútállomás, a végtelenbe/sehová sem futó sínek. Ér-
demes volt a hangsúlyokra figyelni: hogyan módosul a jelentés egy-egy 
kellék használata vagy mellőzése, átértelmezése esetén (pl. újságpapír 
mint tányéralátét), illetve hogyan tudunk drámai feszültséget kelteni a 
csenddel...  
   A további napokon pedig egy nagycsalád életéből játszottunk jelene-
teket, majd a tábor végén filmmé állítottuk össze a tíz jelenetet. A család 
kilenc főből áll: adott egy jól menő építkezési vállalkozást menedzselő 
családapa, a neje, öt gyerekük és velük él még az anya testvére, vala-
mint az apa édesanyja. A cselekmény dióhéjban a következő: a legna-
gyobb gyereket, az egyetlen fiút az apa (ki tudja, miért) kitagadta. A 
legnagyobb lány ápolónő, ő is próbál menekülni a családból, főnöke 
karjaiban keres menedéket. A következő lány egyetemista, épp állam-
vizsgára készül a kereskedelmi főiskolán – ő a család (és a vállalkozás) 
támasza – ezt a szerepet játszottam én. És ott van még a két kisebb lány, 
akik nagyon közel állnak egymáshoz, fél szavakból értik egymást, még 
gimisek. A családtagok egy tényt próbálnak eltitkolni az apa elől: hama-
rosan nagyapa lesz. Persze, itt sem a végén elkészült „produkció” volt 
lényeges, hanem az „út”, ahogyan összeforrt mindaz a magunkkal hozott 
jellemünk-tudásunk-előítéleteink és a fikció. Az építkezés folyamata volt 
kulcsjelentőségű: hogyan épül be a szereplő megformálásába egy moz-
dulatsor, egy jelszó, egy testtartás… hol szakad el a cérna, és honnan 
nincs tovább… hullámzik a tempó, megteremtődik a feszültség, és patta-
násig feszül a húr… És mint annyi tanítási drámában, itt is, kiderül: nem 
közönségnek játszottunk, hanem belső állapotunkat vetítettük ki, mi akar-
tunk tanulni saját magunkról.  
   A szakmai munka nagyon tanulságos volt: jó volt együtt megélni ezeket 
a játékokat, ezeket a napokat. Megint mélyült az a köztünk lévő barát-
ság, ami évek óta mélyül. Jövőre veletek ugyanitt! – tartja a mondás. 
Már alig várom, hogy kis társaságunkat viszontláthassam – 2014-ben, 
ezúttal Makón.                                                   Mészáros Ildikó tanárnő  



 

 

SIERRA LEONE: 1 HÉT A MENNYEI POKOLBAN 
   Az Európai Unió segítségével a Szignum ismét egy egyedülálló lehetőség kapujába került. Testvérisko-
lai kapcsolatokat már létesítettünk több európai iskolával és a diákok különféle nemzetekkel együtt dol-
gozhattak egy szebb jövőért. 2013 tavaszától azonban egy eddig nem látott kezdeményezéshez csatla-

kozunk: Észak-Dél Kapcsolat néven egy olyan projekt részesei lehetünk, amelynek keretében négy magyar iskola 
afrikai, azon belül is sierra leonei iskolákkal létesít kapcsolatot és munkálkodik együtt egy igazságosabb világért. 
   A projekt első elemeként a magyar tanárok, Budapestről ketten, egy fő Miskolcról és egy a Szignumból, a ma-
gyarországi projektvezető Artemisszió Alapítvány képviselőivel egyetemben egy hetet töltöttek Sierra Leonéban. 
Az út messze állt egy klasszikus, romantikus afrikai úttól, semmi szafari vagy oroszlán vagy bennszülött. Viszont an-
nál több kaland és érzelem és élmény és tanulság. 

   Sierra Leone fővárosa, Freetown az Atlanti Óceán partján fekszik és hegyek veszik körül. 
Földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan tehát korlátolt az a tér, ahol az emberek élhetnek és 
építkezhetnek. A város megtervezésekor úgy gondolták, hogy mintegy 200.000 ember él-
het itt kényelmesen. Ma azonban a lakosok száma 2.000.000! Mindebből fakad a mérhe-
tetlen túlzsúfoltság és nyomor. A legtöbb utca hihetetlenül keskeny és az emberek élettere 
néhány négyzetméterre korlátozódik. De azt mondják, hogy a fővárosban még mindig több 
a lehetőség a megélhetésre, mint vidéken, ahol nagyon nehéz boldogulni. 

    Bár az ország gyémántban igen gazdag, a bányák hozama jórészt a nyugati befek-
tetők zsebébe vándorol. Ezen felül fontos szempont, hogy Sierra Leonéban 1991 és 
2001 között polgárháború dúlt. Több, mint 50.000 ártatlan ember vesztette életét és 
legalább ennyinek vágták le valamelyik végtagját. Aki pedig testileg nem, lelkileg sé-
rült nagyon mélyen. A háború emléke elevenen él mindenkiben.  Gyárak, vállalkozások, 
adminisztratív munkák alig vannak. A legfontosabb kérdés tehát, ami foglalkoztatott, 
hogy vajon miből élnek ezek az emberek? A benyomásom az volt, hogy ez egy igen 
szegény, önfenntartó társadalom. Az utcák állandóan tele vannak emberekkel, mindig 
mennek valahová. És szinte mindenki árul valamit. Az emberek tehát egymástól vásárolnak. A kapott pénzből vesz-
nek valami mást, amit aztán megint eladnak. A szegény a még szegényebbnek segít a fennmaradásban. És a kol-
dus is mindig kap valamit!  
   Négy iskolában tettünk látogatást. Az épületekre a nagyfokú szegénység és szerénység 
jellemző. Csak régi fapadok és 1 elhasználódott fatábla. Képek ritkán vannak a falakon 
és áram se mindig. Az osztályok létszáma 30-40 fő, de akad 50-60 fős osztály is. Elkép-
zelhető, hogy mennyi figyelem jut egy-egy diákra! Ezt olvasva lehet, hogy sok diák azt 
gondolja, hogy: „De jó nekik!”, de higgyétek el, ez nem jó! A diákok, a szegényes körülmé-
nyek ellenére is motiváltak, akarnak tanulni! Annyira, hogy még kisebb lázadásra és za-
vargásra is képesek, ha nem a megfelelő szintű oktatást kapják! Ez pedig azért van, mert 
a tanulás, a képzettség az egyetlen lehetőség sok fiatalnak a szegénységből történő kitörésre.  
   A projekt folyamán a testvériskolánk diákjai a Szignum 10.-es és 11.-es diákjaival dolgoznak majd együtt. Az 
első félév témája a mozgásukban korlátozott személyek megismerése, elfogadása és életünkbe való nagyobb be-
vonása lesz. A látogatás idején megbeszélt feladatok megoldása után az interneten megnézzük és egymásnak ér-

tékeljük az elvégzett munkát. Így, egymástól tanulva és egymás tapasztalatai-
ból okulva reméljük, hogy kinyílik a világ a diákjaink számára és a világ való-
ban egy igazságosabb hely lesz.  
   A projekt két további lépésből áll: 2014 nyarán a 
legaktívabb diákok egy ingyenes Szlovéniai táboro-
záson vehetnek részt, ahol találkozhatnak a projekt-
ben részt vevő többi európai ország, Bulgária, Dá-
nia és Szlovénia diákjaival és tanáraival. Végezetül 
2014 novemberében az afrikai tanárok látogatnak 
Magyarországra és egy vándorkiállítás is érkezik iskolánkba a projekt termé-
kekkel.  

North-South Connection: Partnership for a more just world! 
Csapóné Mátó Mónika tanárnő 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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HÍREK 
Néptánc – mindennapos testnevelés – sportkör szabályozása 

 
   Iskolánkban 1-6. évfolyamon továbbra is része a mindennapos testnevelésnek a nép- és társastánc óra. Amennyi-
ben valaki sportegyesületben sportol, lehetősége van kérelmet beadni a délutáni néptánc foglalkozások alóli fel-
mentésre, de mindenkit biztatunk arra, hogy ebben az esetben is járjon néptáncra, hacsak nincs időpontütközés. A 
magyar kultúra része a néptánchagyomány, amit minden magyar gyermeknek illik ismernie.  



 

 

Kiadja a Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 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 
Vége van a nyárnak, mindenki frissen, kipihenten fog neki az új tan-
évnek. Remélem, az eddigi lelkesedés a feladatok iránt nem csök-
ken, sőt… 
   A szeptemberi feladat a következő. Egy iskolában, amely beve-
zette a diákönkormányzatot, négy tanulót, Andrást, Viktort, 
Szabolcsot és Dénest megbízták azzal, hogy mindegyikük takarít-
son ki egyet a 7., 8., 9. és 10. osztály közül. Az egészségügyi ellen-
őrök megállapították, hogy a 10. osztály nincs rendesen kitakarít-
va. A még el nem távozott tanulók ezt mondták:  
András: Én a 7. osztályt takarítottam, a 8. osztályt Dénes.  
Viktor: Én a 9. osztályt takarítottam, a 8.-at András. 
Szabolcs: Én a 8. osztályt takarítottam, a 10.-et Viktor.  
Dénes már elment haza.  
Kiderült, hogy minden megkérdezett tanuló állításának egyik fele 
igaz, a másik nem felel meg a valóságnak. Ki melyik osztályt taka-
rította?  
  A megfejtéseket a kortefai@gmail.com címre várom. Jó fejtörést 
mindenkinek! ☺                                    Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

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 mészkő-
rögben), 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 kö-
zös 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 csillagászati óra, Lőportorony, Tyn 
előtti Boldogasszony templom (Tycho Brahe 
csillagász márvány síremléke), Újváros – Ven-
cel-tér, Jan Palach emlékhely, Kisoldal – arisz-
tokrácia negyede 17-18. századi palotákkal. 
Délutántól szabad program a városban, lehe-
tőség szerint egy cseh extraligás, vagy KHL 
jégkorongmérkőzés megtekintése (fakultatív).  
Harmadik nap: Reggeli után Kutna Horába 
utazunk. A városka a középkorban az euró-
pai 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 regge-
lit, diákbelépőt Kutna Horában a temető csont-
kápolnájába). Fakultatív program: Királyi Pa-
lota, Arany utcácska (125CZK). 

 
Jelentkezés Lik Melinda tanárnőnél  

7000 Ft előleg befizetésével!  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2013. szeptember 

8. v Szobori-búcsú, lelkinap 7.a 

9. h Szakkörök beindítása 
Nyelvi ovik beindítása 

13. p 8 ó Tacita nővér halálának 10 
éves évfordulója alkalmából 
közös szentmise 

19. cs Tantestületi értekezlet 

OKT. 
első hete 

Szakkörök beindítása 

7-8. 
h-k. 

Ebédfizetés 
  

PILLANATKÉPEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBORRÓL 
    Június utolsó hetében két autóval és öt 9. osztályos leánnyal in-
dultunk táborozni Fonyódra. A tábort Páliné Brunner Évával és 
Tichy-Rács Péterrel szerveztük.  Úticélunk a Kis-Balaton és környéke 
volt, ahol az elméleti ismereteinket a természetben tettük teljessé. 
Az inkább hűvös, mint meleg időjárás nem akadályozott bennünket, 
bár néhány pulóvert berakhattunk volna a sok fürdőruha helyett. :) 
   Ellátogattunk Keszthelyre, ahol megismerkedtünk a Festetics kas-
téllyal és a kikötőben bepillantást nyertünk a 19. század végi für-
dőzési szokásokba. Szakavatott vezetőkkel vízitúráztunk a Zalán, 
ahol Éva néninek vízhólyagos lett a tenyere, jómagam pe-
dig rettegtem a vízbe borulástól.  Belekóstoltunk az evezés rejtel-
meibe. A technikán még van mit javítani (különösen a lányoknak), 
hiszen a 7 folyamkilométer helyett 14-et eveztünk. A "földi gó-
lya" (becsületes nevén bakcsó) már meg sem lepődött azon, hogy 
rendszeren a nádasban kötöttünk ki. Körbe jártuk a Kányavári - 
szigetet, ahol tanulmányoztuk az élővilágot a tanösvény útmutatá-
sai alapján. A program részeként áthajóztunk Badacsonyba. Peti 
bácsi vezetésével felmásztunk a  437 méter magas hegyre a ba-
zaltorgonákhoz.    
   Megérdemelt jutalomként a nap is kisütött, így a bátrabbak für-
dőztek a 18-20 fokos vízben. Az utolsó napon Fonyódon jártunk 
egy igazi kirakodó vásárban és a kirándulás megkoronázásaként 
csodálatos látvány tárult elénk a tóra a kilátóból. A hazaút sem volt 
kalandoktól mentes, és természetesen nem hagytuk ki a soltvadkerti 
híres fagyizót sem. 
   A 2013-14-es tanév végén  várjuk a tagozat tagjain kívüli gim-
nazistákat is!                               Tichy-Rácsné Bodré Ágnes tanárnő 


