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SÍTÁBOR TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az idén is szervezünk sítábort, melyre szeretettel várjuk diákjainkat és családjukat is! 
Ha a szülők esetleg nem szeretik ezt a téli sportot, addig amíg gyermekeik a sípályán 
tanári felügyelet mellett síelnek, addig ők az apartman telep gyógy- és élményfürdő-
jében ingyen kikapcsolódhatnak. Külön családi apartmanban történő elhelyezésre is 
lehetőség van. A családok saját autóval is jöhetnek, így akár külön kirándulásokat is 
tehetnek a környéken (Ljubljana, Bledi tó, Postojna barlangok). 
Helyszín: Szlovénia legnagyobb síterepe, Krvavec (Budapesttől 470 km): 
www.sielok.hu/siterep/krvavec 
Időpont: 2014. február 3-8. 
Szállás: a sítereptől kb. 20 km-re fekvő Terme Snovik 4* apartman telepen, 2-4-5 fős 
apartmanokban.  
Ellátás: félpanzió 
Árak: 19 éves korig 63.000,- Ft, mely tartalmazza a szállást, félpanziót, buszos uta-
zást, sí biztosítást, síbérletet. 19 év felett 65.000,- Ft, ott a síbérlet külön fizetendő (kb. 
90 euró). 
Fizetés: lehet több részletben! Jelentkezéskor 8.000,- Ft/diák, 10.000,- Ft/felnőtt,  
december elejéig: 20.000,- Ft és január elején ismét 20.000,- Ft befizetésével.  
Jelentkezés, érdeklődés: Kanderné Németh Györgyi tanárnőnél személyesen vagy a 
20/82 33 675 telefonszámon.  
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FIGYELEM! HAMAROSAN DÖNTENED KELL!  
 
Kiknek ajánljuk a gimnáziumot? 
Akik jó tanulmányi eredménnyel rendelkez-
nek és még nem tudták eldönteni, milyen 
pályát választanak maguknak. 18 évesen 
megalapozottabb döntést hozhatsz. 
 

Mire lesz szükséged, bármilyen pályára lépsz? 
Idegen nyelvtudásra. 
 

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

 
A SZIGNUM ezeket nyújtja számodra! 

4 ÉVFOLYAMOS EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVI TAGOZAT (02) 
KÖRNYEZETVÉDELMI TAGOZAT (03) 

 

Nyílt nap: Nyílt nap:   
 2013. november 20. (szerda) 2013. november 20. (szerda)  

 
Nem makói diákok számára saját kollégiumunkban  

ellátást biztosítunk. 
 

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

 
 

 
4 ÉVFOLYAMOS EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVI TAGOZAT 

(02) 
Az általános iskola nyolc osztályát végzett diákokat vár-
juk ide, akik angolból előképzettséggel rendelkeznek. A 
tanulmányi munka tehetséggondozással, kis létszámú cso-
portokban, nyelvi lektorok segítségével történik. Ezen a 
tagozaton első idegen nyelvként az angol, majd a fran-
cia vagy német alapos elsajátítására adunk lehetőséget, 
így az itt tanulók az érettségiig két idegen nyelv birtoká-
ba jutnak, ami komoly előnyt jelent a továbbtanulásnál 
és versenyképes szakmák megszerzéséhez.  
 

A SZIGNUM ZÖLDRE VÁLT!  
KÖRNYEZETVÉDELMI TAGOZAT (03) 

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

SZIGNUM – EZ CSAK TERMÉSZETES! 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK  

OSZTÁLYELSŐK AZ 1. NEGYEDÉVBEN 

1.a: Forgács Regina, Gregor Lilla,  

       Hudák Mátyás, Orbán Anna Rita 

1.b: Dobó Dániel, Kondráth Zsófia, Reisz Tímea 

2.a: Baranyi Márkó, Soós István,  

       Vadlövő Katarina 

2.b: Bihari Blanka, Sóki Lorina, Jernei Ákos 

3.a: Szabó Ádám, Török Jázmin Viktória 

3.b: Kabát Goldina, Gabnai Virág,  

       Deneus Eliza 

4.a: Bárdi Kata, Szekeres Sarolta, Varró Liliána 

4.b: Vadlövő Anna 

5.a: Varró Patrik, Szekeres Hunor 

5.b: Széll Zalán 

6.a: Horváth Martin 

6.b: Bencze Tünde 

7.a: Vadlövő Regina 

8.a: Gyulai Zsolt 

8.G: Weszely Regina 

9.G: Fletan Beatrix 

10.G: Takács Helga, Szabó Dóra 

11.G: Reisz Piroska 

12.G: Reisz Mariann 
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„FEL KELL ISMERNÜNK, HOGY  
KÜLDETÉSÜNK VAN A TÖBBIEKHEZ  

ÉS EGYMÁSHOZ” 
- BESZÉLGETÉS LOBMAYER ÁGNES M. 
JUDIT TARTOMÁNYFŐNÖKNŐVEL - 

 
   Új tartományi tanácsa van fenntar-
tónk, a Boldogasszony Iskolanővérek 
rendje magyar tartományának. 
Lobmayer Ágnes M. Judit tartományfő-
nöknőt és tanácsosait, Baráti Eszter M. Kinga és Bencze 
Ivett M. Regina nővéreket június 29-én iktatták be hivata-
lukba. Judit nővért makói látogatása kapcsán kérdeztük 
életéről, a jelenről és a következő négy év feladatairól, nem 
feledve a „szignumos” gondolatokat sem. 
- Miként éled azt meg, hogy a magyar tartomány vezetőjé-
nek választottak? 
- Az előző két tanácsban is benne voltam a korábbi tarto-
mányfőnöknő, Monika nővér asszisztenseként. A választás 
időszaka eléggé izgalmas volt számomra, mert egyre 
inkább tudatosult bennem, hogy a közösség jó része rám 
gondol következő vezetőként. A lelkemben ezzel foglal-
koznom kellett, ezért sokat beszélgettem a társaimmal 
arról, ehhez a feladathoz mire van szükségem, miben kell 
változnom még, illetve hogy milyen adottságaim vannak 
már meg. Így amikor eljött a döntés pillanata, mondhatni, 
már nem ért váratlanul a helyzet. Másrészről pedig, nem 
igazán lehetett felkészülni előre erre a szerepre, mert 
annyi váratlan és új szituáció adódik, amelyekbe a meg-
oldáshoz bele kell helyezkednem, és benne kell lennem. 
Most épp ezt az időszakot élem meg, amikor próbálom 
átadni magamat. Ez egyrészt szép és jó, de több olyan 
dologról is le kell mondanom azért, hogy elláthassam a 
feladataimat, amit korábban nagyon szerettem. Szívesen 
visszamentem volna az iskolába, ahol korábban osztály-
főnök, kollégiumi nevelő és magyar-történelem szakos 
tanár voltam. Tavaly még sikerült a színjátszó szakkört 
vezetnem a budapesti házfőnökség mellett, de az idén 
ezt is átadtam. Amit viszont megőriztem a pedagógiai 
munkámból, az az audiovizuális kommunikáció, vagy aho-
gyan mi hívjuk, az „ávéká” szakkör. 
- Hogyan fogalmazódott meg benned, hogy szerzetes le-
szel? 
- Már gyermekkoromban felismertem; először tanárnő 
akartam lenni, és azután egy nagyon erős hívást éreztem, 
hogy az életemet az Istennek adjam. Amikor megtudtam, 
hogy ez a két vágyam egyszerre teljesülhet iskolanővér-
ként, akkor egyértelmű volt 11 évesen, hogy mit válasz-
tok. Ezért tudom azt mondani, hogy gyermekként is lehet-
nek valakinek komoly gondolatai a későbbi életével kap-
csolatban, amelyekről az Isten majd megmutatja, hogy 
valóban ezeknek kell megvalósulniuk, vagy kiskori álmok 
maradnak. Én megfogalmaztam az Istennek azt, ha tény-
leg a nővéri hivatás az én utam, akkor segítsen ezen ha-
ladnom. Próbáltam erre nyitott lenni és állandóan azt ta-
pasztaltam, hogy az előttem álló választási lehetőségek 
közül mindig ez a hívás volt a legerősebb.  
- Ez az út most egy jelentős állomásához érkezett a tarto-
mányfőnökké válásoddal. Milyen feladatokat kell ellátnod? 
- Elsősorban a 73 szerzetestársam és 1 jelöltünk tartozik 

hozzám, őket próbálom a két tanácsosommal, Kinga és 
Regina nővérekkel együtt összefogni, a jövőnket tervezni 
és a szolgálatunk értékeiről gondolkodni. Nagyon szeret-
nénk az előttünk álló négy esztendőt a tartománynak 
szentelni úgy, hogy mindenki boldogabbá váljon a hiva-
tásában, és lássuk, melyek azok a feladatok amelyeket el 
tudunk látni, és azokban megerősödjünk. Ezen kívül intéz-
mények kapcsolódnak hozzánk, 4 iskolaközpont dolgozói 
és tanulói, valamint határon túli missziók Erdélyben és a 
Bánátban. Őket próbáljuk összefogni a Tartományi Taná-
csot segítő munkatársakkal, szakemberekkel közösen. 
Együttműködünk az igazgatókkal, akikkel minden hónap-
ban találkozunk, megosztjuk az örömöket, a gondokat és 
szakértők segítségét is igénybe vesszük a megoldások 
keresésében.  
- Komolyak a feladatok és az örökség is, hiszen októberben 
ünnepelte a rend az alapításának 180., a magyar tarto-
mány a 155. évfordulóját. Melyek a meghatározó irányvo-
nalak a mai, változó világban? 
- Terézia anya egy fiatalon megfogalmazott gondolatát 
emelte ki az általános káptalan: „A szeretet nem várhat!” 
Ezt erősítettük meg azzal együtt, hogy a környezetünket 
vizsgáljuk nap mint nap azért, hogy tudjuk, hogyan szól-
junk a gyerekeknek Istenről és miként éreztessük azt velük, 
hogy jó Isten közelében lenni. Szeretném, ha az előttem 
álló négy évben tudnék abban segíteni, hogy az alapí-
tónkat minél jobban megismerjük, megszeressük és tudato-
sítsuk magunkban, hogy az ő örökségét folytatjuk. Örülök, 
hogy a korábbi időszakban már megfogalmazódott az a 
gondolat, hogy az iskolanővéri iskola a küldetéses ember 
iskolája. Fel kell ismernünk, hogy a hitünk által többet 
kaptunk, és küldetésünk van a többiekhez és egymáshoz.  
- Asszisztenseid, Kinga és Regi-
na nővér már jól ismerik a 
SZIGNUM-ot. Neked milyen 
benyomásaid vannak rólunk? 
- A legtöbb tartományi ta-
nácsülés most Makón van, mert 
Bánát és Budapest közt fél-
úton található, ezáltal egy kis 
centrummá vált. Mindig is azt 
gondoltam erről az iskoláról, hogy nagyon családias lég-
kör van itt, ahová szeretnek a gyerekek járni és büszkék 
arra, hogy ide tartoznak. Azt látom, hogy a diákokban 
van egy jó értelemben vett SZIGNUM-os öntudat, és szí-
vesen dolgoznak az iskolájukért; osztálytermet festenek, 
takarítanak, ha kell. Ez mind azt mutatja, hogy ide járni 
jó. Én azt szeretném, ha ez az üzenet minél több család-
hoz eljutna, hisz itt olyan nagyszerű lehetőségek vannak, 
mint a kéttannyelvű képzés, a laptop-program vagy a 
Viselkedés Támogató Tanítás, amelyek más intézmények-
ben nincsenek. A SZIGNUM meglévő értékei és a pozitív 
visszajelzések a legjobb reklámok az iskola számára. Itt a 
pedagógusok az otthonosság mellett színvonalas oktatást 
is nyújtanak, erre kell törekedniük a jövőben is. Tudom, 
hogy az idei tanévkezdés mindenki számára nagyon ne-
héz volt, de abban erősíteném meg a kollégákat, hogy a 
biztonság nem csak a földi dolgokban van, hanem Isten-
ben is. Ha Belé tudnak kapaszkodni, akkor az nekik is 
segítség és a gyerekek számára is nagyon jó példa.  Sz.A. 

A makói nıvérközösség körében 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

BÁLINT SÁNDOR (1904-1980), 
A NÉPRAJZ SZEGEDI PROFESSZORA 

„a legszögedibb szögedi” 
 
   Szeged-Alsóvároson született paprika-
termesztő parasztcsaládban. Egy éves 
volt, amikor édesapja meghalt. Édesanyja 
ügyesen gazdálkodó, jól kereskedő asszony volt, aki 
nagy gondot fordított fia neveltetésére és taníttatására. 
A gyermekkori nevelésre, az anyai szeretetre így emlé-
kezett: “Édesanyámra a legnagyobb szeretettel gondo-
lok vissza, és mint néprajzkutató is a legnagyobb tiszte-
lettel gondolok rá – ki tisztában volt a vallásos hagyo-
mányok nevelő értékével is.” Szülei, és egész családja 
mélyen vallásosak voltak, és gazdag hagyomány vette 
körül egész gyermekkorában. 
   Bálint Sándor az elemi iskola után a szegedi piaristák-
nál érettségizett, majd ugyanebben a városban végezte 
az egyetemet is. Ezt követően a Néprajzi Intézetben Az 
alföldi magyarság néprajza, különös tekintettel Szeged 
népére témakörben Bálint Sándor vállalta az Alföld-
kutatást, az Alföld vallási néprajzának kutatását. Belé-
pett a Kereszténydemokrata Néppártba, mandátumhoz 
jutott, amelyről azonban lemondott és kilépett a pártból.  
   Tanítási engedélyét 1950-1956 között megvonták. 
1965-ben „rendszerellenes izgatás” vádjával 
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Mindkét időszak-
ban mélységes, őszinte vallásos meggyőződése miatt 
szenvedett üldöztetést. Kényszer-nyugdíjba vonult. Nyug-
díjasként írta meg fő műveit, a Karácsony, húsvét, pün-
kösd és a Szögedi nemzet című monográfiáit. 
 

   Bálint Sándor a paraszti társadalom kutatását rendkí-
vül fontosnak tartotta, de ezen belül is kiemelt területként 
kezelte a szegedi nagytáj, és a szögedi embör minden-
napjait: a hétköznapi szólásokat, illetve az egyházi ün-
nepeket, és a hozzájuk kapcsolódó népszokások vizsgá-
latát. A népi vallásosságot intenzíven megélő kutató 
egyre tudatosabban gyűjtött ezen a területen, és vált az 
első magyar népi valláskutatás halhatatlan úttörőjévé. 
Tanítványai és tisztelői mellett mindenki nagy tisztelettel 
beszélt róla mint kiváló valláskutatóról. Ő már akkor 
meglátta korunk egyik nagy hibáját: a hazaszeretet hiá-
nyát. Így fogalmazott: “Már megállapították a szocioló-
gusok, hogy a mai korunk legsúlyosabb, szinte gyógyít-
hatatlan problémája az a gyökértelenség, amelyhez a 
modern civilizáció juttatta az emberiséget.”  
   Bálint Sándor a teljes életével tett tanúbizonyságot 
hazaszeretetéről. A szocializmus alatt többször meghur-
colták, és ezek miatt ő sokat szenvedett, de ennek elle-
nére folytatta gyűjtő-elemző munkáját, amíg egészsége 
engedte. 1980. május 8-án Budapesten egy autó elgá-
zolta és meghalt. Temetése néma tüntetés volt a fennálló 
szocialista rendszer ellen. 
   Bálint Sándort mindenkivel szemben nyitott, derűs, se-
gítőkész viselkedése és hitvalló keresztény élete miatt 
már életében nagy társadalmi tisztelet és elismerés 
övezte. Csak az akkori hivatalos Magyarország és kép-
viselői zárkóztak el tőle. Mindenkit megfogott nagy mű-
veltsége, mély hite és tiszta, közvetlen embersége. Egész 
életét Szegeden, szülővárosában élte le, s a szeretett 
Város kutatásának szentelte munkássága nagy részét. 
   A katolikus egyház kezdeményezte a boldoggá ava-
tását.                                 Barócziné Jantos Éva tanárnő 
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North South Connection Project –  
Észak Dél Kapcsolatok Program 

     Az afrikai Sierra Leone-i iskolával közö-
sen végzett projekt első féléves témája a 
mozgáskorlátozott gyermekek sorsának 

mélyebb megismerése és megértése. A téma bevezetése 
egy remek francia vígjáték-dráma megtekintésével kez-
dődött, melynek a címe Életrevalók (The Untouchables). A 
történet lényege, hogy két ember, akik teljesen eltérő 
szociális helyzetből származnak és az egyikük mozgás-
korlátozott, míg másikuk egy erőteljes fiatalember, ho-
gyan barátkozik meg egymással, ismeri meg, fogadja el 
és érti meg a másik sorsát és életét. A film kapcsán 
Polcsánné Lengyel Orsolya tanárnő beszélgetett a gye-
rekekkel érzéseikről, gondolataikról. A következő lépés-
ként a diákok egy kérdőívet töltenek ki, ami a téma to-
vábbi végiggondolására nyújt lehetőséget. Majd a kér-
dőívek kitöltésével megszerzett új ismereteket, gondola-
tokat és érzéseket plakát formájában, kiscsoportokban 
összegzik a diákok. Ezek a plakátok az iskolában is 
megtekinthetőek lesznek. A félév hátralevő részében 
tervezünk egy látogatást a szegedi mozgáskorlátozott 

iskolába illetve egy közös sportesemény megrendezését.  
Mindeközben Sierra Leoneban is komoly munka folyt. 

Fontos tudnunk, hogy ott a gyermekkori mozgáskorláto-
zottságot sok esetben a polio vírus okozza, amit magya-
rul gyerekbénulásként ismerünk. A szegénység és a tu-
datlanság miatt sokan nem oltatják be gyermeküket 
gyerekbénulás ellen, majd a mikor a betegség jelentke-
zik, boszorkányságnak tartják, gyermeküket sámánnal 
próbálják gyógyíttatni és elrejtik a közösség elől. Ezek-
nek a gyerekeknek aztán az oktatás hiánya miatt esé-
lyük sem lesz a felzárkózásra és a társadalomban törté-
nő teljes életre. Ezért különösen fontos, hogy már iskolás-
korban tájékozódjanak a gyerekek arról, hogy ez egy 
vírus okozta betegség, amely védőoltással elkerülhető. 
Az Afrikában folyó munka első része tehát elsősorban 
ezen szempont köré csoportosult és fő elemét az október 
24-ei Polió Világnapra történő készület és magának a 
napnak az egész iskolaközösség előtt történő megünnep-
lése alkotta.  

Reméljük, hogy iskolánk diákjai érzelmileg is gazda-
godnak a projektben történő részvétel által.            

Csapóné Mátó Mónika tanárnő                                           

Változnak az ebédárak 
   Tisztelt Szülők! Minden tanévben szerződésmódosításra kerül sor az iskolai étkezést biztosító vállalkozással. Ebben a tanév-
ben a megegyezés november 1-jétől módosul. Így novembertől ugyanannyiba fog kerülni az ebéd, mint más makói intézmé-
nyekben. Alsó tagozaton (1-4. osztály) egész áras ebéd 360 Ft, az 50 %-os 180 Ft. 5-12. évfolyamon pedig az egész áras 
ebéd 400 Ft, az 50 %-os 200 Ft. 
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42 HARMADIK OSZTÁLYOS PRÓBANYELVVIZSGÁZÓNK VOLT! 
A SZIGNUM magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai tagozatának 3. évfolyamosai 
próbanyelvvizsgáztak november 8-án, pénteken. 42 tanuló tette le a Starters vizsgát, 
amely a gyermek nyelvvizsga legelső szintje. A diákok megmérettetésére három vizsgáz-
tató érkezett a lebonyolító British Counciltől.  
”A vizsgáztatók jó véleménnyel voltak tanulóink tudásáról, megdicsértek bennünket, s 
azt mondták, hogy az iskolánk immár tudja, mi a mérce, "a szeren vagyunk". A gyere-
kek sokat tudtak és mi is elégedettek vagyunk velük. Sokat készültünk, mindenképp 
fontos volt megtapasztalnunk ezt a valóban vizsga-helyzetet. Kolléganőmmel, Kúszné 
Timivel valóban objektív eredményt fogunk arról kapni, hogy hol tartunk, miben kell 
még javítanunk. Másrészről egy komoly gyakorlást is jelent a mostani vizsga a követ-
kező lépést jelentő, 6. osztályos megmérettetésre.” – foglalta össze a próbanyelvvizs-
ga tapasztalatait Fidelis nővér, a 3.b osztályfőnöke és angol tanára. 
   A Starters vizsga 3 részből áll: 1. írásbeli szövegértés és írásbeli - ennek 5 része van 
-, ez a legnehezebb. 2. magnóhallgatás - ennek 4 része van. 3. szóbeli - itt személye-
sen találkoznak a vizsgáztatóval a gyerekek -: képeket kell elhelyezni egy adott nagy 
képen, majd kérdéseket megérteni és válaszolni egy személyes beszélgetés keretében.  
A SZIGNUM angol nyelvtanárainak tervei szerint a 4. év végén próbálkoznak meg a következő szinttel - Movers-
sel, majd a Flyerssel. Az alsó tagozat utolsó évének vége lesz az a szűrő, amikor a vizsgaeredmények alapján el-
dől, ki folytathatja a kéttannyelvűt képzést a felsőbb évfolyamokban és ki az emelt szintű angol képzést.  

Büszkék vagyunk harmadikos vizsgázóinkra és tanáraikra! 

BÚCSÚ GEMÁTÓL 
Két hónapot töltött önkéntesként a SZIGNUM-ban Gema Galvani, argentin szár-
mazású angol nyelvi lektorunk. Gema a nálunk töltött rövid idő alatt remekül beil-
leszkedett az iskola mindennapjaiba és pedagógus közösségébe. A diákok is ha-
mar megkedvelték őt, vidám és kedves személyiségével belopta magát a szívünk-
be. Szolgálati idejének letelte után szülőföldjén folytatja tovább tanulmányait, s ki 
tudja, talán a pénteki búcsú sem örökre szólt a SZIGNUM-tól: 
Dear Marigema! 
Thank you very much for the hard work that you have been doing here. In our country 
the word „volunteer” is fairly new and so will remain for a long time. That’s why we 
admire those who take the courage to cross the ocean and work as a volunteer in the 
other end of the world. 
We have got to know you as a nice, smiling, patient, open minded and confident 
collegue. The students got to like you and so did everybody else who didn’t have any 
difficulties in talking to you. Those who don’t speak English have been able to contact 
you in an international language called: smile. To say thank you and to show how 
grateful we are, we would like to give you these small presents to make you remember 
our little country and this little town with our school where we will keep you in our 
good memories.  

 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A SZIGNUM-BAN  
 

   A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnáziumból Baloghné Kovács Éva an-
goltanár - az országban a legjobb 3 pályázó közé jutva - a 2013-as évben ott lehe-
tett egy  nemzetközi eseményen, az eTwinning Kontakt Szemináriumon, Hustopecében, 
Csehországban  
   A kezdeményezést az Európai Sulinet (EUN), illetve Magyarországon az Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatta. A cél az volt, hogy minél több iskola 
megtalálhassa nemzetközi testvériskoláját és azzal közös projektet kezdhessen. Ennek 
érdekében az Európai Uniós országok delegációinak tagjai olyan workshopokon vehettek részt, melyeken részlete-
sebben megismerhették egymás projektjeit és lehetőség nyílt a közös munka kezdő lépéseire.  
   Iskolánk képviselője 5 európai ország pedagógusaival oszthatta meg projektötletét, melyből hamarosan közös 
eTwinning projektek fognak megvalósulni. A projektekben való részvétel azt jelenti, hogy az iskola kiválasztott angolt 
tanuló diákjai a partneriskolákkal közös projekteket készítenek, illetve emailben és videókonferencia keretében tart-
ják a különböző országok diákjaival a kapcsolatot. Éva főleg 9. osztályos diákoknak keresett külföldi partnereket, 
hiszen az emelt óraszámú idegen-nyelv oktatásnak köszönhetően a kilencedikesek gond nélkül tudnak angol nyelven 
külföldi gyermekekkel kommunikálni. Ezáltal is öregbítjük intézményünk nemzetközi hírnevét.  



 

 

HIT-ÉLET 
HITEMNEK FORRÁSA:  

SZŰZ MÁRIA IGENJE (XI.) 
  

   Az év folyamán két hónapban is, május-
ban és októberben egyházunk Máriát, Jé-
zus édesanyját állítja elénk. Buzgó imában 

az ő közbenjárását kérjük: oltalmazzon, védjen földi 
zarándokutunk során.  
   Örömmel emlékszem vissza, amikor gyermekként, fia-
talként részt vettem a májusi litániákon, októberben pe-
dig igyekeztem a rózsafüzér imádságba bekapcsolódni. 
Mária személye a noviciátusi évem alatt érintett meg 
igazán. Az elöljáró segítségével a szabályunkkal kezd-
tünk foglalkozni és azt olvasva figyeltem fel Szűz Mária 
életpéldájára, kimondott igenjére. S amikor az idős nő-
vérekkel beszélgettem, szinte áradt a lelkükből a Szűz-
anya iránti tisztelet. Szívesen imádkoztam velük együtt 
és a későbbiek során örömmel mentem el egy-egy Má-
ria-kegyhelyre. Ez az igény a mai napig él a szívemben 
s az a vágy is, hogy tanítványaim szintén eljussanak 
kegyhelyeinkre. 
   Örökfogadalmamra Fra Angelico: Angyali üdvözlet 
freskójának másolatát kaptam meg ajándékul nővértár-
saimtól s ez a kép azóta is szobám falát díszíti. Ha rá-
pillantok erre a festményre, azt üzeni számomra, hogy a 

szűzanya nyitottságát kövessem, aki képes a szívével 
figyelni a szóra: Isten küldöttjének szavára. Legyek én is 
nyitott a befogadásra, elfogadásra és önátadásra. Ez 
egy életfeladat, de hiszem, hogy Mária kísér engem és 
kiesdi számomra a szükséges kegyelmeket.  
   A Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet imája 
kifejezi mindazt a készséget, amely engem is eltölt, ami-
kor Máriával együtt kimondom nap mint nap igenemet 
az Úrnak: „Ó, hűséges Szűz, te éjjel-nappal mély csend-
ben élsz, kimondhatatlan békében, szüntelen imádság-
ban, lelkedet örök fénysugarak árasztják el. Szíved kris-
tályként tükrözi az istenit, a benned lakó vendéget, a 
soha el nem múló szépséget. Ó, Mária, te levonod ma-
gadhoz a mennyet, s íme az Atya átadja neked Igéjét, 
hogy te légy az anya, a Szentlélek pedig beborít ár-
nyékával. Hozzád jön a Három, megnyílik az egész 
menny és leszáll hozzád. Imádom annak az Istennek a 
misztériumát, aki megtestesült benned, ó Mária. Édes-
anyja az igének, beszélj nekem titkodról, amit az Úr 
megtestesülése után éltél. Hogyan töltötted életed a föl-
dön, egészen eltemetkezve az imádásban. Őrizz meg 
engem is mindig az isteni ölelésben. Hadd legyek a kép-
mása ennek a szeretet-Istennek.”  

 
Magyaros Rita M. Veronika SSND 
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SZERETETSZOLGÁLAT 
    Osztályunk, a 10.G az idei tanévben kezdte meg a Szeretetszolgálatos 
tevékenységet. Már tavaly is hallottunk erről a kezdeményezésről, és alig 
vártuk, hogy mi is a részesei lehessünk. Jó érzés olyan embereken segíteni, 
akiknek erre szükségük van. A Veronika nővér által vezetett „terepszemlét” 
követően mindenki eldönthette, hogy a rászorulók melyik csoportjának szeret-
ne segíteni. Lehetőségünk nyílik időseket, a rehabilitációs osztályon fekvőket, 
fogyatékkal élő embereket és óvodásokat látogatni és segíteni.  
   A Szeretetszolgálat hivatalosan október 20-án, vasárnap kezdődött el számunkra egy szentmise keretén belül. Itt 
kaptuk meg jelképeinket – csotki, fagyűrű, fakereszt, nyaklánc – Pálfai Zoltán atyától és Veronika nővértől. Én az 
Idősek Átmeneti Otthonát választottam szolgálatom helyszínéül, mert ez a közösség ragadott meg leginkább. 
Gyermekkorom óta szeretek idős emberekkel beszélgetni, segíteni nekik, ezért úgy gondoltam, hogy számomra ez 
a megfelelő helyszín.  
Izgalommal várjuk az első látogatást, és reméljük, hogy a következő 50 óra sok szép élményt és tapasztalatot fog 
adni nekünk.                                                                                                                         Takács Helga 10. G 

A VÉGZŐSÖK ŐSZI KIRÁNDULÁSA 
 

   Osztályunk 2013. szeptember 26-29-ig Észak-Magyarország területére kirándult. Béreltünk egy kisbuszt és kísé-
rő tanárként osztályfőnökünk mellett, már harmadik alkalommal Marek tanár úr tartott velünk. A szállásunk Buda-
pesten a Patronában volt. Első programként megtekintettük az Arany Bibliát, majd az Országos Széchényi Könyv-
tárba látogattunk, amelyet tárlatvezetés mellett ismertünk meg. Esténként Veronika nővértől kimenőt kaptunk. Vol-
tak, akik éltek a lehetőséggel és felfedezték a fővárost, néhányan viszont az aznapi fáradalmakat pihenték ki a 
szálláson. A második napon Esztergomba utaztunk, ahol megnéztük a Bazilikát. Csodálatos látvány tárult elénk, 
mégis a legszebb a kupola kilátó volt, ahonnan be lehetett látni az egész várost. Ezután sétáltunk Esztergomban, 
átkeltünk a Mária Valéria hídon, amely átvezetett minket Szlovákiába.  
   A következő napon ellátogattunk Mátraverebély-Szentkút faluba, ami egy katolikus búcsújáróhely. A barokk stí-
lusú templomban egy ferences szerzetes tartott egy rövid ismertetőt a Mária-kegyhelyről, majd túráztunk az erdő-
ben. Ezután Hollókőre utaztunk, ahol megcsodáltuk a várat és az ófalut, majd a szécsényi tűztoronyhoz vezetett az 
utunk. Az épület érdekessége az, hogy az egyik oldala megsüllyedt, így hasonlít a pisai ferde toronyhoz. Itt a ki-
menőnk alatt a lányokkal megnéztük a drótkiállítást a helyi múzeumban. Az este folyamán Érsekvadkerten bográ-
csoztunk Veronika nővér bátyjáéknál, akiknél az éjszakát is töltöttük. Másnap közösen elmentünk misére és reggeli 
után elbúcsúztunk a családtól. Egy hosszú túra után visszautaztunk Budapestre és délután élményekkel telve indul-
tunk haza.                                                                                                  Nacsa Krisztina és Tóth Erzsébet 12. G 

A Szeretetszolgálatos közösség 
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FÜRKÉSZ rovat - válogatta az IDB - 
PÉLDA-KÉP: 
Sikeres Magyar Diákok:   
Badár Tamás:  A 19 éves fiút, gyer-

mekkora óta vonzza a bűvészek titokza-
tos világa. Tíz éve bűvészkedik, kilenc 
éve van egy mestere is, Molnár Gergely 
személyében. Nemrég megnyerte a 
Corodini verseny nagydíját Mariborban.  

A bűvészet még az óvodában kezdte érdekelni, de egy 
ideig nem tudta, hogy miként lehetne ezt tanulni. Aztán látott 
egy bűvészt az interneten, aki kártyatrükköket mutatott be és 
sikerült kitalálnia, hogyan csinálja. Ez annyi inspirációt adott 
neki, hogy elkezdett gyakorolni. Ezután az apukája elvitte egy 
bűvész barátjához, aki úgy gondolta, van keresnivalója ezen 
a területen, így került jelenlegi mesteréhez. 

„Átestem én is azokon az „elindító dolgokon”, amin mások.” 
Kaptam egy Rodolfo-bűvészdobozt, mint sokan mások, gyako-
roltam, majd elfogyasztottam az összes trükköt, ami benne 
volt. Nem maradt kreativitás, meguntam, abba is maradt úgy 
két évre, amíg azt a bizonyos bűvészt meg nem láttam. Ben-
nem csak az volt más a többi nyolc-tíz éveshez képest, hogy 
ha elhatároztam valamit, amellett ki is tartottam. Bizonyos 
dolgok egyáltalán nem érdekeltek, például a kémia, a geo-
metria, viszont, ami foglalkoztatott, amögött órákig ott tudtam 
ülni. Ilyen volt a bűvészet is. Nálam is voltak persze hullámvöl-
gyek, de amikor inspirált egy bűvészverseny, akkor nagyon 
elszántan gyakoroltam. Életem első versenyére egy évig ké-
szültünk a mesteremmel, napi 2-3 órás felkészülés mellett. 
Megérte, mert második lettem.” 

Azóta sehová sem megy egy pakli kártya nélkül. Célja öt év 
múlva eljutni az EB-re, majd a Világbajnoki címért versenybe 
szállni. Trükkjei titkát nem árulja el, mert ettől marad érdekes 
a produkció és ő maga is. Ilyen dolog a bűvészet! 

 
 
Érdekességek:   
Híres Márton-napi mondások: 
- Ki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik. 
- Ha Márton napkor a lúd jégen áll, karácsonykor vízben 

botorkál. 
- Jókedvű Márton, kemény tél, borús Márton, borongós tél. 
- A bornak Márton a bírája. 
- Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény 

tél várható. 
 
 
Gyere velünk moziba! 
 

Turbo - amerikai, animációs vígjáték 
Minden álom valóra válhat. Minden álmo-

dozó elérheti, amiről álmodik. Csak nagyon 
gyorsnak kell lennie. 

Turbo hisz a saját vágyai megvalósulásá-
ban: a sebesség megszállottja, a száguldás 
szerelmese, és tudja, hogy a versenypályán 
a helye. Még akkor is, ha a csigák nem a 
gyorsaságukról híresek, és a többnyire lassú és visszahúzódó 
csiga-társadalom nem is nagyon érti pörgős csigatársát. Ő 
azonban nem adja fel, és amikor egy furcsa baleset még job-
ban felgyorsítja, nekifut élete - és minden csiga - legnagyobb 
vállalkozásának: indulni akar az Indianapolis 500-on. Esélyte-
lennek látszik, mégis a győzelem felé száguld: nem csoda, ha 
filmsztár válik belőle. 

 
 

VILÁGJÁRÓ:  Észtország 
Nem utazunk messze Finnországtól, hiszen ebben a hónap-

ban a szomszédjukba, Észtországba látogatunk el. 
Nyelvrokonaink egyik jellegzetessége - szerencsétlen történel-
mük ellenére- az (ön)irónia és a humorérzék.  

Az észtek fontosnak tartják megérteni a dolgok működését, 
szeretnek meggyőződni arról, hogy valami tudományosan is 
alá van támasztva, de szívesen próbálják ki az újdonságokat. 
A nosztalgia, visszaemlékezés is fontos része az életüknek. 

Az észt nép történelme megszállások és idegen hódítások 
sorozataként értelmezhető. A dán, majd a német megszállást 
követő svéd uralomra a baltiak mind a mai napig nosztalgiá-
val tekintenek. Az ezt követő északi háború következtében az 
ország orosz irányítás alá került. 

Az első világháború során sikerült kivívni függetlenségüket, 
de csak húsz évig. Ezután orosz, német majd újra orosz kézre 
került az egyébként is kis lakosságú terület, a nagyhatalmi 
viszályok emberek tízezreinek halálát követelték. Végleges 
függetlenségét 1991-ben nyerte el. 

ZÁSZLÓ: A kék szín az ország feletti eget, az 
észt tavakat és a Balti-tengert szimbolizálták, de a 
kék a nemzet eltökéltségét is jelentette a szabadság 
felé. A fekete szín leginkább az észt földre utal, de kapcsolat-
ban van az észt történelem viharos és sötét századaival is. Az 
ország földművesei is jellegzetes fekete kabátot viseltek. A 
fehér szín a havat, a nyírfaerdőket jelképezi, és utal a nyári 
fehér estékre is, amikor a nap nem megy le az észt horizontról. 
Emellett a fehér az ország népének a boldogságra és világos-
ságra való vágyát is kifejezi. 
NÉHÁNY FONTOS SZÓ: 

Szia! = Tsau, Köszönöm = Aitäh, Igen = Jah, Nem = Ei,  
Szeretlek = Ma armastan sind 

ÜNNEPEK: Február 24. A függetlenség 1918-as kikiáltásának 
napja; Június 23. A Győzelem Napja; Augusztus 20. Az észt 
függetlenség 1991-es helyreállításának napja 
ZENEAJÁNLÓ: Ott Lepland: Kuula (magyarul: Hallgasd!) 
ÍZVILÁG: Kama - desszert -  
Az észt nemzeti étel, a kama nem más, mint 
lisztté őrölt sárgaborsó, továbbá árpa, 
búza, rozs és zab pelyhesített verziójának 
összekeveréséből származó dara (olyasmi, 
mint egy müzli light, gyümölcsdarabok nél-
kül). 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI ÉSZTORSZÁGBAN: 
Rakvere 
Tartu 
Kaali kráter 
TUDTAD? 
A Skype részben észt találmány. 
JÁTSSZ VELÜNK! 
Kérdések: 
Mi Észtország fővárosa? 
a)Riga b) Tallin c) Rakvere d) Tartu 
Melyik országgal szomszédos? 
a)Litvánia b) Fehéroroszország c) Lettország d)Ukrajna 
Melyik szín NINCS Észtország zászlójában? 
a)kék b)fehér c) piros d) fekete 
Melyik nép NEM uralkodott észt területen? 
a)dánok b)svédek c)oroszok d)olaszok 
Milyen nemzeti étel a kama? 
a) húsféleség b) édesség c) kenyér d) zöldségleves 

 
Karikázd be a megfelelő betűjelet és dobd a VILÁGJÁRÓ 

feliratú ládába!  A szelvényeket és a ládát a nagyelőadónál 
találod.  



 

 

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 
Korrektúra: Horváth János 

LOGIKAI FELADVÁNY 
  Ősz van, hűvös, kevesebb időt tölthetünk a szabadban 
játékkal. A felszabaduló időben viszont tudunk gondol-
kodni az újabb feladványon!   
Egy ládában 70 egyszínű, azonos méretű és súlyú golyót 
találunk: 20 pirosat, 20 zöldet, 20 sárgát; a többi fehér 
illetve fekete színű. Hány golyót kell becsukott szemmel a 
ládából kivenni, hogy közöttük legalább 10 azonos színű 
golyót találjunk?  
    A megfejtéseket a körtefai@gmail.com e-mail címre 
várom. Jó fejtörést mindenkinek! ☺ 

Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

HÍREK 
Sportmix 

A szigetszentmiklósi Nemzetközi Kick-Boksz Versenyen, 
2013. október 12-én Gilinger György (3.b) a 3. helyet 
szerezte meg.  
Az országos úszó előválogató verseny uszonyos úszásá-
ban Dunaújvárosban, október 19-én Varga Réka (5.b) 
uszonyos felszíni számában az 1., uszonyos gyorsban a 
2. helyen végzett. Ugyanitt Túri Edina (4.b) 200 gyorson 
3., Varga Réka (5.b) 2., Novák Csongor (3.a) 50 pillan-
gón 3., és 100 gyorson az 1. lett. A váltóversenyben a 
Varga Réka (5.b), Fekete Fruzsina (6.a), Túri Edina (4.b) 
alkotta csapat a dobogó második fokára állhatott fel. 
A Hódmezővásárhelyen rendezett íjászversenyen október 
19-én Péli Hunor (3.b) aranyérmet szerzett. Minden spor-
tolónknak további eredményes versenyzést kívánunk! 

Magyaros sikerek 
Az október 19-én, Szolnokon lezajlott Országos Forra-
dalmi Szavalóversenyen Zádori Bence (11.G) a 4., Nacsa 
Krisztina (12.G) az 5. helyen végzett. Felkészítő tanáraik 
Ballabás Anita és Mészáros Ildikó. Gratulálunk! 
A SZIGNUM Olvasás éjszakája elnevezésű versenyében 
Boros Franciska (9.G) 1., Fletan Beatrix (9.G) 2., Brutyó 
Sándor (9.G) 3. helyezett lett. Tanáruk: Mészáros Ildikó. 
További szép sikereket kívánunk! 

Őszi papírgyűjtés 
A SZIGNUM hagyományos, három napos őszi papírgyűj-
tő versenyében az alábbi eredmények születtek: Alsó 
tagozat: I. helyezett lett 1156 kg-mal a 4.b osztály, II. a 
4.a osztály 834 kg-mal, és megosztott III. helyezett lett 
600 kg feletti gyűjtésével a 6.a, a 2.a és az 1.a osztály. 
A felső és gimnáziumi tagozaton a legtöbb újságot, 238 
kg-ot a 10.G osztály hozta. Iskolánk osztályai összesen 
7,7 tonna papírt gyűjtöttek! Az akció során befolyt ösz-
szeg a tanév végi SZIGNUM napot és a csoportok kirán-
dulásait támogatja.  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2013. november-december 

14. cs Munkaértekezlet 

16. szo Szent Erzsébet bál 

20. sze Gimnáziumi és felső tagozatos nyílt nap 

25. h- 
29. p 

Népművészeti hét 
  

28. cs Népdaléneklési verseny. 

29. p Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. a 
osztályos tanulóknak 

Dec. 
1. v 

Adventi gyertyagyújtás, koszorúk megál-
dása 

2. h Diák lelkinap az 1-6. évfolyamosoknak 
Könyvtár projekt: Szélkiáltó együttes 

2. h-3. k Novemberi étkezési díj fizetése 

1. v- 
7. szo 

Városi Sport7 

6. p Mikulás az iskolásoknak 
Kollégiumi Mikulás 

7. szo Munkanap, december 24. helyett, szerdai 
órarenddel 

9. h Szalagtűző ünnepség a 12. G-nek 

10. k Szent István Szabadegyetem vendége 
Lackfi János 

12. cs Munkaértekezlet 

SPORT, SPORT, SPORT 
Serdülő atlétika sikerek 

A 2013. szeptember 16-án rendezett Városi Serdülő 
Atlétikaversenyen indulók 60, 100 és 800 m-es futás-
ban, távolugrásban, kislabda dobásban és súlylökés-
ben mérték össze tudásukat. A SZIGNUM tanulói 12 
érmet - 5 arany, 4 ezüst és 3 bronz - szereztek.  
Érmeseink elért eredményei: Bohák Dominik (5.a) I. és 
II. hely; Stachó Natália (5.b) II. és V. hely, Csizmazia 
Csenge (5.b) I. és IV. hely, Varga Réka (5.b) IV. hely, 
Xu Leila (6.a) I. hely, Szekeres Réka (6.a) III. hely, 
Korcsog István (8.a) III. és IV. hely, Halupka Bence IV. 
hely. Szépen helytálltak: Horváth Martin (6.a), Dévai 
Kristóf (6.a), Fekete Fruzsina (6.a), Fodor Roland (8.a).  
Kispál Csaba tanítványai közül: Miklai Gergő (8.G): 
távolugrás I., és 100 m-es futás III. hely, Stachó Vivien 
(8.G) kislabda dobás I., súlylökés II. hely.  

Köszönet a támogatásért! 
Tisztelt Szülők! 
A tanév elején befizetett sportköri hozzájárulás össze-
géből az őszi szünetben testnevelő tanáraink eszközö-
ket vásároltak. Az ugráló köteleket, ping-pong, sport 
és futball labdákat tanulóink már birtokba vehették! 
Köszönjük támogatásukat!   

- 8 - 

HAMAROSAN! 


