
 

 

        

X. évfolyam 5. szám 2014. május 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2013/2014: AZ ÉRTÉKEK ÉVE 

GYERMEKNAP:  
MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA 

„Fent a felhő szélén egy angyal  
mindent lát, hogy a világot a Földön gye-

rekek rajzolják. 
Kicsiny, hegyezetlen színes ceruzák.” 

(Kormorán: Egy angyal mindent lát dalszöveg) 

"Szép dolog kifaragni egy szobrot és 
életet adni neki,  

de még szebb kiformálni egy  
emberi lelket és megtölteni  

igazsággal."  
(Victor Hugo) 

PEDAGÓGUSNAP: JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJA 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Pünkösdi kapudíszítés 

Pünkösdvasárnap a hagyományoknak megfelelően 
feldíszítjük a templom kapuját. Ehhez szeretnénk kérni 
virágfelajánlásokat, melyeket szombat estig a sekres-
tyében helyezhetnek el. Köszönjük a segítséget ünne-
pünk szebbé tételéhez.  

Plébániai nap Pünkösd hétfőn 
A belvárosi Szent István Király Plébániai Pünkösd hét-
főn plébániai napot tart, melynek programja: 9 óra-
kor ünnepi szentmise, utána játékos vetélkedők, ebéd. 
Ugyanezen a napon 17 órától tartja ünnepi hangver-
senyét a Dr. Mihálka György Városi Vegyeskar a 
templomban.  

Múzeumok Éjszakája 
A Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat-
hoz csatlakozva június 20-án 19:30 órától egy külön-
leges éjszakai templomtúrára hívják az érdeklődőket, 
melynek részeként ikonográfiai előadást, különleges 
zenei számokat és fényjátékot láthatnak, hallhatnak a 
jelenlévők.  

BEHARANGOZÓ - A SZIGNUM NYÁRI TÁBORAI 
Kézműves tábor: 2014. június 31-július 4., és július 7-11., az iskola kollégiumában minden nap 9:00-

14:00. További információk és jelentkezés június 13-ig, 2500,-Ft előleg befizetésével Győrfi Józsefné Mó-
nika néninél. A tábori napokon a tízórai otthonról hozott hideg élelem. Változatos tevékenységekkel, kreatív tár-
gyak készítésének lehetőségével várja még korlátozott számban a tanárnő a jelentkezéseket. 
Kerékpáros tábor: A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2014. július 27-étől 31-éig nyári tábort szervez a Tisza-tó 
és a Hortobágy vidékére. Jelentkezés 3000 Ft befizetésével május végéig az igazgatói vagy a gazdasági irodá-
ban; iskolai kerékpár ekkor igényelhető! További információk Horváth János igazgatóhelyettes úrtól és a kihelye-
zett plakátokról szerezhetők. Fenti kínálatunk csak tájékoztató jellegű, a táborok köre bővülni fog! Az egyes lehe-
tőségek részleteiről érdeklődni a táborvezetőknél lehet. 

NYELVVIZSGA –  
NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI 
 Magas szintű nyelvoktatás? –  

SZIGNUM 
Nyelvvizsgáztatás? – SZIGNUM 

Gyereknyelvvizsgák? –  
Ez is a SZIGNUM! 



 

 

FÓKUSZ - BALLAGÁS 

SZŰCS PÉTER IGAZGATÓ ÚR BALLAGÁSI BESZÉDE 
2014. ÁPRILIS 30. 

 
Tisztelt meghívott Vendégeink, Szülők, kedves diákok, 

rokonok, kedves ballagó 12-es diákjaink! 
 

Nincs remény félelem nélkül, és nincsen félelem remény 
nélkül. – írja Karol Wojtyla, a most szentté avatott II. 
János Pál pápa. Sajátos érzés lehet most a ti és a szülei-
tek szívében. Remény és félelem. Remény a boldogság-
ban, a szép jövőben és félelem, mi lesz, ha nem teljesül-
nek a vágyaitok? Olykor lehet, hogy a félelem az erő-
sebb, máskor a remény.  
Ne aggodalmaskodjatok,… Nézzétek az ég madarait, 
nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, Meny-
nyei Atyátok táplálja őket. Ne aggódjatok tehát a holna-
pért; a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a mának a 
maga baja.– tanít az evangéliumban Jézus. A reményre 
biztat bennünket, van okunk reménykedni, hiszen a világ 
igazi Ura szólít fel bennünket erre. 
 
Van egy viccem, ilyen töris vicc. 
Ki volt a világ legnagyobb üzletembere? 
- Kolombusz Kristóf. Mert amikor elindult, nem tudta, ho-
vá megy. Mikor megérkezett, nem tudta, hol van. Mikor 
visszaért, nem tudta hol volt, és az egészet ráadásul köl-
csön pénzből vitte véghez. 
 
Ti nem lehettek ilyen üzletemberek, nektek másként kell 
sáfárkodnotok.  
 

1. Először is tudjátok mindig, honnan jöttetek.  
Ti, egyházi gimnáziumban végeztetek. Vallásos életre, és 
munkára, szorgalmas munkára neveltünk benneteket. 
Mindenki annyit merít belőle, amennyit akar, szabadok 
vagytok, de ezt kaptátok. 
Egy korábban elballagott osztály életéből származik a 
következő történet: 
A diákok az érettségi évében az egyik érettségi tárgyat 
tanító tanárral vitába keveredtek a felkészülés tempóját 
és követelményeit illetően. Mondanom sem kell, a tanár 
éppen le akarta beszélni a diáktársaitokat az eszeve-
szett, túlbuzgó már-már az egészségre ártalmas tempójú 
önmarcangoló, éjszakákba nyúló tanulásról. 
Szó, mi szó, a vita egyre hevesebben zajlott, és seho-
gyan sem jutottak dűlőre egymással. A diákok soknak 
érezték a feladott anyagot, a tanár meg be akarta haj-
tani a szükséges tananyagot rajtuk. Már-már a méltat-
lanság küszöbéig értek a szavak, amikor az első padból 
hátra fordult egy diák, Bandi, és azt mondta: vélemé-
nyem szerint „imádkozzál és dolgozzál!” Olyan megle-
petést okozott a gyerekek körében, ez az egyébként oly 
sokat hallott bencés jelmondat, hogy egy pillanatra 
megakasztotta a vitát.  
Erre senki sem gondolt. Pedig, fején találta a szöget.  
Imádkozzál és dolgozzál!  
Úgyhogy azt kívánom nektek, kedves ballagó diákok, 
hogy találjanak meg benneteket a szükséges bölcsessé-
gek, és ne feledjétek, mit hol találtok, amikor egy-egy 
élethelyzetben szükségetek lesz rá. 

2. Tudd, hogy hova tartasz.  
Döntened kell. Nem lehet a végtelenségig bujkálni a 
döntések elől. „Hiszen annyi minden van…”. Ez így van. 
De a döntést meg kell hoznod. Itt állsz a küszöbön. Benne 
van, hogy rosszul döntesz, akkor majd korrigálod. De 
dönts, hogy merre indulsz, ezt nem úszod meg. Aztán 
majd meglátod, abban az irányban milyen partok van-
nak. Sokan sodródnak évekig a semmi partjai között, 
úsznak egy kicsit erre, majd arra, nem tudják, mi a cél, 
mert nem hoztak döntést.  
Láttam egy filmet. Arról szólt, hogy egy farmer, marha-
tenyésztő abból élt, hogy a nagyvárosból érkező pénzes 
bankároknak, ügynököknek, hivatalnokoknak nosztalgia 
utakat szervezett a prérin, ahol eljátszotta a kedvükért a 
vadnyugatot. Lovagoltatta őket több száz kilométeren 
át, hajtották a csordát, lasszót hajítani tanította őket, jól 
kifárasztotta a puhány irodakukacokat. Ezek aztán jól 
kiborultak, többen feladták, ő pedig próbálta végig 
csináltatni velük az utat, amit vállaltak. Egyik nap az 
egyik bankár beszédbe elegyedett a farmerral.  
- Miért szervezed ezeket az utakat? – Kérdezte. 
Megélhetésért. – Válaszolt a farmer 
Mit gondolsz rólunk? Megvetsz bennünket puhány fickó-
kat? – kérdezte a bankár. 
Ide jöttök a sok pénzetekkel, és azt hiszitek, megveheti-
tek a boldogságot. Hátrahagyjátok a nagyvárost, ahol 
boldogtalanok voltatok, azt gondoljátok, hogy néhány 
hét romantika majd hozzásegít benneteket az életetek 
kérdéseinek megoldásához. De nem. Éppoly boldogtala-
nok lesztek, mikor visszatértek az irodába, mint előtte 
voltatok. Mert képtelenek vagytok rájönni, mi a legfon-
tosabb. 
- Mert mi a legfontosabb? – Kérdezte a bankár. 
- Egy! Csak egy! 
És ezzel ellovagolt… 
Hogy mi az az egy, nek-
tek kell eldöntenetek. Ez 
a legnehezebb. Aztán 
kitartani mellette, nem 
elfeledni, minden másod-
lagos. 
Kívánom, hogy sikerüljön! 
 

3. Ne feledd, hogy az utat kölcsön pénzből  
tetted meg idáig. 

Tartozol.  
- Először is köszönettel.  
Köszönettel, elsősorban a szüleidnek.  
- Másodszor tartozol azzal, hogy ami jót kaptál, meg 
kell adnod. Mert csak kölcsön kaptad. Félre ne értsd, 
nem nekünk és nem a szüleidnek kell megadnod. Azzal 
tartozol, hogy amit kaptál, tovább adod.  
Édesanyám szavai jutnak az eszembe. Már nem ponto-
san emlékszem, minek kapcsán kérdeztem tőle, hogy ezt 
vagy azt miért adja, miért tesz ennyi mindent értem? Azt 
mondta. Tudod, fiam én nagyon sokat kaptam édes-
anyámtól. Neki már nem tudom vissza adni. Nektek kell 
tovább adnom, amit kaptam. 
Tartoztok nekünk azzal, hogy ami jót kaptatok, tovább 
adjátok.  
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Vigyétek maga-
tokkal, őrizzétek 
és adjátok to-
vább azt az 
örökséget! Le-
gyetek méltó 
példaképei az 
utánatok jövők-
nek! 
Ha nehézségek-
be ütközöl, kérj segítséget az Úristentől, és kapni fogsz. 
Kérjetek és kaptok, kopogjatok és ajtót nyitnak nektek. És 
a végén bízom benne, hogy elmondhatjátok: 

Kértem Erőt…és kaptam nehézségeket,  
amelyek erőssé tesznek. 

Kértem Bölcsességet...és kaptam problémákat,  
hogy megoldjam őket. 

Kértem Jómódot...és kaptam észt és erőt,  
hogy dolgozzak. 

Kértem Bátorságot...és kaptam akadályokat,  
hogy legyőzzem azokat. 

Kértem Szeretetet...és kaptam bajban lévő embereket,  
hogy segítsek. 

Semmit nem kaptam meg, amit akartam... 
De mindent megkaptam, amire szükségem volt. 

 
Nem kívánhatunk mást a nektek, érettségizőknek, mint sok 
sikert és jó tételeket! Nem cserélnénk veletek, de szurko-
lunk nektek! 
Isten veletek! 
 

Gerhardinger Terézia anya-díj 
„Boldog Gerhardinger Terézia mikor olyan idős volt mint 
Te, már 6 esztendeje nevelte, oktatta a rábízott gyerme-
keket. 12 évesen kezdett tanítani, 15 évesen tette le a 
tanítói képesítő vizsgát, miközben fiatal tanítónő társaival 
közösséget alkotva élt. Minden idejét a gyermekek neve-
lésének szentelte, és a kor kihívásai közepette a legmo-
dernebb iskolát hozta létre. 18 éves korában már köz-
szeretetnek örvendő pedagógus, aki teljes tudatában volt 
annak, hogy tehetségét nem saját magáért kapta, hanem 
azért, hogy Isten művének munkatársaként a nevelés által 
hozzájáruljon ahhoz, hogy a világ jobbá legyen.  
Amikor Téged, a Boldogasszony Iskolanővérek végzős 
diákjai közül megtisztelünk a rendalapítónak emléket állí-
tó kitüntetéssel, elismerjük, hogy az itt töltött évek alatt 
kiemelkedő módon tettél tanúságot emberségről, keresz-
tény értékekről. Boldog Terézia anyához hasonlóan latba 
vetetted képességeidet, tehetségedet a közösség javára, 
érzékenyen válaszoltál a környezetedben felmerülő szük-
ségletekre, és életigenlő magatartásoddal hozzájárultál 
az otthonos, baráti légkör megteremtéséhez.” A pénzjuta-
lommal járó elismerést első alkalommal a fentiek alapján, 

arra legméltóbb végzős diákunk, Reisz Mariann 12. G 
osztályos tanuló vehette át Lobmayer M. Judit tartomány-
főnöknőtől. 
 

Szent István-díj – 2014. 
A SZIGNUM és „A makói Szent István Egyházi Iskoláért 
Alapítvány” kuratóriuma 2012-ben díjat alapított az Is-
kolanővérek Makóra érkezésének 100., és intézményünk 
fennállásának 20. évfordulója emlékére. A díjazott a 
Szignum olyan 12.-es diákja lehet, aki a gimnáziumi tan-
évek során elkötelezett az iskola értékrendjének vállalá-
sa mellett.  
A díj pénzjutalom, valamint a kitüntetett az adományo-
zást igazoló okleve-
let és plakettet kap. 
A plakett 9 cm átmé-
rőjű érem. Előlapján 
Brzózka Marek szob-
rászművész, iskolánk 
rajztanára által ter-
vezett plasztika lát-
ható. A 2014. év 
kitüntetettje tantestü-
let ajánlása alapján: Miklai Zsolt.  
 

Tartományfőnöknői dicséret  
„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - 
mint Istenteremtményeit és képmásait – teljes kibontako-
zásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba 
vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításá-
ban.” (a Boldogasszony Iskolanővérek Kontstitúciójából) 
Kiemelt tanulmányi munkád és eredményed jele annak, 
hogy képességeid megbecsülésével, munkálásával és lat-
ba vetésével munkatársa lettél a Termető Isten és Terézia 
anya Rád vonatkozó álmának! Ennek elismeréséül 
Lobmayer M. Judit tartományfőnöki dicséretében része-
sült Csányi Viktória 12. G osztályos tanuló.  
 

Ollexik pályázat: 
Az Ollexik Viktor-pályázatot kilencedik évben hirdeti 
meg az alapító, és hatodik alkalommal az alapítvány 
gondozásában. Minden olyan 10., 11. és 12. évfolyamos 
gimnáziumi tanuló nevezhet, aki a magyar vagy az angol 
irodalom iránt érdeklődik, a megadott témák egyikében 
elmélyült elemzést készít, és az elkészült művet. A 2013/-
2014-es tanévben az angol irodalmi pályázatán „AZ 
ANGOL VIDÉK ÁBRÁZOLÁSA AGATHA CHRISTIE ÍRÁSAI-
BAN” volt a feladat, amelyen Nacsa Krisztina 12. G osz-
tályos tanulónk I. helyezést ért el. Pénzjutalom és oklevél 
jár elismerésként kiváló teljesítményéért. A magyar iro-
dalmi pályázat témája a Föld volt, amelyen Zádori Bence 
(11.G) eredményesen szerepelt és emléklapban részesült. 

 
(fotó: Makó Híradó) 

VELÜNK TÖRTÉNT 

FÓKUSZ - BALLAGÁS 

    Az idei matúra iskolánk történetében már a tizennegyedik. Alapjaiban nem különbözik az elmúlt esztendők két-
szintű megmérettetéseitől, lényeges módosítás nem történt a vizsgaszervezésben.  
    A kötelező magyar, matematika és történelem mellett angolból, németből, biológiából, földrajzból, informatiká-
ból, ének
tesz angol nyelvből és informatikából két

- 3 - 

VÉRÜKET ADTÁK 
2014. április 10-én végzős diákjaink közül Csányi Viktória és Nacsa Krisztina, valamint Reiszné Surinás 
Piroska tanítónőnk a makói Véradó Állomáson, a SZIGNUM-ban már hagyománynak számító módon, 
vért adtak Horváth János igazgatóhelyettes úr vezetésével. Az önkéntes és lelkes véráldozat karitatív 
célokat szolgált. Köszönjük a ballagást megelőző nemes tettet! 



 

 

AZ ÉRETTSÉGI 
    Az idei matúra iskolánk törté-
netében immár a tizenötödik. 
Alapjaiban nem különbözik az 
elmúlt esztendők kétszintű meg-
mérettetéseitől, a végzősöket 
érintő lényeges módosítás nem 
történt a vizsgaszervezésben.   
    A kötelező magyar, matemati-

ka és történelem mellett angolból, németből, franciából, 
biológiából és informatikából szervezünk középszintű 
vizsgát a SZIGNUM-ban. Emelt szintű vizsgát tesz angol 
nyelvből két tanulónk. Ők korábban középszinten már 
teljesítettek; a szintemelő vizsga angolból ingyenes lehe-
tőség a középfokú nyelvvizsgával egyenértékű bizonyít-
vány megszerzésére.  

    Idén előrehozott vizsgát már csak idegen nyelvekből 
és informatikából lehet tenni: ezzel a lehetőséggel össze-
sen kilencen élnek 11.-eseink közül. Egy 7 éve végzett 
volt tanítványunk pedig biológiából jelentkezett nálunk 
kiegészítő vizsgára.  
    Az írásbelik május 5-én kezdődtek és iskolánkban 21-
éig tartanak. A szóbeli középszintű vizsgák időpontja 
június 17. Érettségi elnökünk Kanfi-Horváthné Szabó Edit 
magyar-történelem szakos nyugdíjas tanár lesz Szentes-
ről. Az érettségin különösen fontos a precíz adminisztrá-
ció, amit egy igen jól használható szoftver is segít. Ezen 
dolgozunk a vizsgára jelentkezéstől az eredmények to-
vábbításáig; a jegyzői feladatokat Szabó Anita látja el, 
munkáját a szóbeli vizsgák alatt Kulcsár Judit tanárnő 
segíti.    

Horváth János igazgatóhelyettes 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

AZ OPERA NAGYKÖVETEI JÁRTAK A SZIGNUM-BAN 
    Bátori Éva makói származású operaénekesnő két előadást tartott pályatársaival, Csonka 
Zsuzsannával és Ambrus Ákossal együtt 2014. május 13-án a Szent István Egyházi Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban. A művészek a tavaly indult Opera Nagykövetei Program részt-
vevőiként kívánták közelebb hozni a fiatalokhoz az opera műfaját.  
   Bátori Éva Makón született; diplomáját a zeneakadémián szerezte, majd a Bécsi 
Staatsoperben képezte magát. Később Kölnbe, majd Lipcsébe szerződött, vendégszere-
pelt Amerikában és Japánban is. Hazatelepülése után Magyarországon legendás elő-
adásoknak volt szereplője, gyönyörű koncertek fűződnek a nevéhez. Munkásságát Érdemes Művész kitüntetéssel is-
merték el. A szoprán magánénekesnő szerepei mellett a tavaly indult Opera Nagykövetei Program művészeti és 
szakmai vezetője. 
   A Magyar Állami Operaház kezdeményezésében 15 balett és operaművész vállalta, hogy személyes élményeiket 
és tapasztalataikat átadva népszerűsítik hivatásukat és ösztönzik a fiatalokat az operaelőadások látogatására.  
   Bátori Éva, Csonka Zsuzsanna és Ambrus Ákos operaénekesek Győrfi Józsefné tanárnő meghívására látogattak el 
iskolánkba; interaktív előadásaik egyszerre voltak rendhagyóak és érdekesek.                                             (sza) 
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DUPLÁZTUNK AZ OSZTÁLYKIRÁNDULÁSSAL 
   Két alkalommal ment kirándulni az idén is osztályunk, a korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelőn.  
Április elején a szülőkkel együtt a Ferences Látogatóközpontban voltunk Szegeden. 
Itt a gyerekeknek két foglalkozást tartottak a szerzetességről, ferences életről, illet-
ve a gyógynövényekről, és azok hasznáról kézműveskedéssel egybekötve. A szülők 
megnézhettek egy kiállítást, majd közösségépítő játékot játszottunk együtt. Ezután 
Zoli atya a húsvéti eseményekről képmeditációt tartott. A szerzetesek ebédlőjében 
kaptunk finom ebédet, némi kis játék és pihenő után pedig tovább mentünk a Dóm-
ba. Lajos atya röviden elmondta a főbb dolgokat, be is járhattuk, megnézhettük a 
Szentélyt, Szent Gellért ereklyéjét, a Szűzanya szegedi papucsát is. Végül az altemplomban zártuk a napot Szentmi-
sével. 
   Második kirándulásként, május 10-én Ópusztaszerre látogattunk, ami nagyon jól illik a tananyaghoz – már far-
sangkor is „ősmagyaroknak” öltöztünk J Csodálatos és elvarázsoló volt a Körkép – többször körbesétáltuk. Lovasbe-
mutatót láttunk, jurtákat, és a felépített falut jártuk be. Kovácsműhely, tanyasi iskola, malom, kápolna, mamutfenyő 
törzse, régi játékok – amikről tanultunk eddig, az itt megelevenedett. A parkhoz tartozó csárdában ebédeltünk – az 
oda vezető erdőben lévő tornapályán is végigmentünk – nagyon élvezték ezt is a gyerekek. Több kiállítást is meg-
néztünk – hogyan éltek a kisvárosban, nagyvárosban az emberek. Végül a Csillagösvény labirintusba is beneveztünk. 
Remek jó volt.                                                                                                             Fidelis nővér és a 3.b osztály  

TESZEDD! GIMNAZISTÁINK 
 Két makói általános iskola mellett, a SZIGNUM csapata is részt vett  a TeSzedd! 
2014 nemzetközi szemétszedő akcióban. A diákok az Almási iskola és a Maros-
parti üdülőterület környékét tisztították meg. 11. osztályos gimnazistáink Polcsánné 
Lengyel Orsolya tanárnő vezetésével kapcsolódtak be a május második hétvégéjén, 
27 országban zajló kezdeményezéshez.  

(fotó: Makó Híradó) 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

ÉREMESŐ AZ 1. VILÁGTALÁLKOZÓN 
VARGA RÉKA 5.B OSZTÁLYOS TANULÓNK A MAGYAR VÁLOGATOTT KERET TAGJA LETT 

 
   Első alkalommal rendezték meg Kecskeméten a fiatal uszonyos úszók világtalálkozóját, 
amelyen 6 ország versenyzői vettek részt. A jövőben minden évben szeretnék megrendezni a 
fiatalabbak számára ezt a megmérettetést. Az idei világtalálkozóra a Magyar Búvár Szak-
szövetség uszonyos szakbizottsága – menedzselési szándékkal – kijelölt egy 16 fős magyar 
válogatott keretet (serdülő és ifjúsági korosztályban), amelybe bekerült egyedüli makóiként 
Varga Réka (serdülő) is. A sikeres verseny érdekében a válogatott tagjainak a májusi hosszú 
hétvégén, edzőtáborban kellett bizonyítani, hogy megfelelnek a kitűzött elvárásoknak. Sze-
rencsére a verseny jól sikerült, Réka egy ezüst- és egy bronzérem mellé két váltó aranyat is 

begyűjtött. Hozzá hasonlóan kiemelkedően versenyzett a SZIGNUM több tanulója is: Túri Edina 4.b, Fekete Fruzsina 
6.a, Csizmazia Csenge 5.b és Novák Csongor 3.a osztályosok. Új versenyzőként csatlakozott a csapathoz Székely-
hidi Apor 2.a és Dobó Annamária 3.a. 
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TEHETSÉGES FIATAL LÁNY NAGY TERVEKKEL 
TÚRI EDINA LETT AZ ÉV MAKÓI UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓJA 

   A májusi Sportgálán a 2013-as év makói utánpótlás sportolója elismerésben részesült Túri 
Edina 4. b osztályos tanulónk. A Makói Úszó Klub tagja fiatal kora ellenére már számos 
kiváló eredménnyel büszkélkedhet, noha csak két esztendeje kezdett el versenyszerűen spor-
tolni.  
   „Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy én fogom kapni a díjat. Igazából nem szá-
mítottam rá, bár sok jó helyezést értem el a különböző versenyeken. Kezdetben aerobi-
koztam, amit a tanulás miatt hagytam abba. Az úszással komolyabban akkor kerültem 
kapcsolatba, amikor a váltóba kerestek tagot és Györgyi néni engem javasolt. Persze 
akkor már tudtam úszni, Laci bácsinál tanultam korábban. Bekerültem a csapatba, de 
akkor még nem gondoltam arra, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi sikerélményem lesz.”- 
avatott be sportkarrierjének indulásába a 11 esztendős kiválóság.  
Edina a tavalyi évben az Uszonyos úszó Országos Bajnokságon három arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szer-
zett. Elért eredményei mögött komoly és kitartó munka áll; a Makói Úszó Klub versenyzőjeként hetente ötször edz, 
Gruberné Bencze Erika irányításával. Kedvencei a hosszú távú gyors számok, legyen szó 400 vagy 200 méterről. 
Úgy véli, a szorgalom a legfontosabb a sportban, mert csak így lehet elérni a kitűzött célokat. „Amire a legbüsz-
kébb vagyok, hogy 100 m gyorson 58 másodperces időt úsztam, ami az országos csúcs közelében van. Tervem, 
hogy a meglévő eredményeimet még tovább javítsam. Szeretnék később nemzetközi versenyeken is helyezéseket 
elérni.”- jelentette ki céltudatosan Edina, akit családja is folyamatosan biztat, és teljes mértékben támogat. A ne-
gyedik osztályos tehetség nem csak otthonról, de csapattársaitól is sok bátorítást kap.  „Mi inkább egymás barátai, 
mint ellenfelei vagyunk. Versenyzés közben egyre jobb eredmény elérésére ösztönözzük egymást. Külön pozitív 
dolog szerintem, hogy a váltónk minden tagja a SZIGNUM-ba jár és nagyon jó csapatot alkotunk együtt.”- össze-
gezte véleményét Edina, aki egyébként teljes olyan, mint más kiskamasz lány; szívesen számítógépezik és tévézik, 
csajos programokat szervez a barátnőivel. Szerinte a sportnak sok előnyös hatása van, sokkal határozottabbá, erő-
sebbé és komolyabbá tesz és szívből megtanítja az embert örülni, ha a kemény edzések után sikerül a dobogóra 
állni. Ez Edinánál legtöbbször a legfelső fokot jelenti.                                                                                   Sz.A.  

ÚSZÓ SIKEREK 
A hódmezővásárhelyi Tavasz Kupa Úszóversenyen, 2014. április 26-27-én Túri Edina 50 m, 100 m és 200 m gyor-
son I., 50 és 100 m delfin versenyszámokban III. helyezést ért el. A 2001-2002-es váltó tagjai (Fekete Fruzsina, Túri 
Edina és Varga Réka) aranyérmet szereztek. Tanulóink a Makói Úszóklub versenyzői.  
A május első hétvégéjén, Hódmezővásárhelyen rendezett Uszonyos és Búvárúszó versenyen Novák Csongor (3.a) 
200 m gyorson I., Fekete Fruzsina (6.a) 100 m gyorson III., Varga Réka (5.b) 
200 m felszínin III., Székelyhidi Apor (2.a)50 m és 200 m gyorson III., Túri Edina (4.b) a 
4x50 m gyors váltó tagjaként csapatban II. lett.  A Túri Edina, Fekete Fruzsina, Varga Réka alkotta csapat 4x100 
m-es serdülő felszíni váltóban aranyérmet szerzett.  
A május 17-18-i Hód Kupa ifi, junior és felnőtt Országos Bajnokságon Túri Edina (4.b) 50 m gyors I., 100 m gyors I. 
és 50 m delfin II. helyezést ért el.  A 2004-2003-as korosztályban a 4x50 m gyors váltó és a 4x200 m váltó tagjai 
Varga Réka, Fekete Fruzsina és Túri Edina ezüstérmet szereztek.  

ÜGYES MAJORETTESEK 
Az aradi Dancing Europe Majorette Versenyen a Cadet csapat ezüstérmet szerzett. A tagoknak,  Mityók Flóra 
(5.a), Balogi Panna (5.a), Szabó Brigitta (4.b), Oláh Zsófia (4.b), Böngyik Gabriella (4.b) osztályos tanulóknak gra-
tulálunk! Ugyanitt kiváló eredményt ért el Mityók Flóra, aki gyémánt minősítést kapott.  



 

 

HIT OLDAL 

BOLDOG TERÉZIA ANYA NAPOT ÜNNEPELTÜNK 
   Május 9-én, rendalapítónk, Boldog Gerhardinger Terézia anya ünnepnapján 
tanítási napunk volt, de egy kicsit másképp, mint ahogy az megszokott.  
   Reggel – Fidelis nővér rövid bevezetője után – a Reggeli dicséretet (Laudest) 
imádkoztuk közösen a templomban. Az 5-6. évfolyamnak a Családi Életre Neve-
lés (CSÉN) képzői tartottak tréninget, nővé, ill. férfivé válás témakörben. A tízórai 
hagyományosan habos kakaó kaláccsal, amihez jó időt is rendeltünk, hogy sza-
bad téren költhessük el. 
   Ezután a kisebbeknek gimnazistáink tartottak órát, változatos témákban. Akik nem tanítottak, azok skype-
beszélgetést folytathattak az iskolanővérek római központjában élő nővérekkel,  mások egy tesztet oldottak meg 
Boldog Gerhardinger Terézia anya életéről.  
Szünet után előadásokat hallhattunk: Puskely Mária nővér a nagyobbaknak mesélt lebilincselően az utolsó Árpád-
házi királylány, Boldog Erzsébet életéről. 
Fidelis nővér vetített képes előadását hallgatták meg az alsó tagozatosok rendalapítónkról. 
   Zárásként közös szentmisén vettünk részt.  Köszönet Veronika nővérnek a szervezésért. 
A szignum.hu képtárban találhatók további képek.                                                                             Kinga nővér 

HIT-ÉLET 

"HADD LEGYÜNK MINK IS TISZTÁK, HŐSÖK, SZENTEK" HITTANVERSENY 
   A szegedi Karolina Iskola négyfordulós internetes hittanversenyt hirdetett 3., 6. 
és 7. osztályos diákok számára "Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek" cím-
mel. A Szignum 6.a osztályos tanulói is beneveztek egy csapattal a megmérettetés-
be. 
   A verseny feladatai a hittanórai tananyaghoz kapcsolódtak, sőt komoly kutató-
munkát is igényeltek. Ezen kívül minden fordulóban korunk egy hitbéli példaképét 
is középpontba helyezték. A verseny döntőjét az iskolában rendezték meg május 
10-én egy egész napos családi nap keretében.  A döntőn remekül teljesített csapa-
tunk, egyetlen ponttal lemaradva az elsőtől, végül az előkelő 3. helyezést érte el 
az erős mezőnyben. A csapat tagjai: Busam Giulia, Fekete Fruzsina, Weszely Bence Tamás.  Felkészítő tanáruk: 
Szűcs Tamás. Gratulálunk! 
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EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT 
   Ebben az évben Budapestre szerveztünk egyházközsé-
gi zarándoklatot, május 2-án. Indulás után, a reggeli 
imádságunkat a buszban végeztük. A fővárosba érve, 
első állomásunk a Bazilika volt. Sokan először jártak itt, 
megnézhettük, körbejárhattuk a templomot, majd a Szent 
Jobb kápolnában imádkoztuk a Szent István litániát. Ér-
dekesség még, hogy a Mátraverebély-szentkúti Madon-
na szobor is épp itt volt. Ezután a felújított Mátyás temp-
lomban vártak minket; tüzetesen megnézhettük és alapos 
vezetést kaptunk. Az altemplomban csendes Szentség-
imádásra volt lehetőség betérni. Ebédelni az iskolanővé-
rek anyaházába mentünk, ahol nagy szeretettel vártak 
bennünket.  

   Délután a zarándoklat igazi értelmében 
mentünk Makkosmáriára. Az erdőn ke-
resztül kb. 40 perces gyalogút vezetett a 
templomig – útközben a rózsafüzért 
imádkoztuk. Ünnepi szentmisében adtunk 
hálát a napért, s a felajánláskor az oltár-
ra helyeztük azokat a kis cédulákat, 
amikre ki-ki ráírhatta, hogy miért, kiért ajánlja fel ezt a 
zarándoklatot. Visszafelé a keresztutat végeztük szintén 
az erdőn keresztül. Hazafelé úton pedig Máriát köszön-
töttük. Későn érkeztünk Makóra, és nagyon jól sikerült 
összességében a nap. 59-en vettünk részt ezen a lelki 
programon. 

Fidelis nővér 

BOGÁRZÓÓÓÓÓ 
   Az elmúlt évekhez hasonlóan kirándulást szervezett a belvárosi egyházközség Bogárzóba, 
május 3-án. Egy csoport biciklivel, a többiek autókkal tették meg az utat. 10-kor közös imád-
sággal kezdtünk – Máriát köszöntöttük és a napi Evangéliumot olvastuk el. (Szentmisét nem 
terveztünk most, mert délutánra vihar érkezett) Ezután az apukák és fiúk nekiláttak a focipálya 
elkészítéséhez, füvet nyírtak és kaszáltak. A levágott füvet utánfutóba hordták a lovaknak és 
fát vágtak a tűzhöz. Az anyukák az ebéd elkészítéséhez fogtak hozzá; csirkepaprikás főtt 
nokedlivel két nagy bográcsban. Aztán játszottunk, minden jócselekedetért, segítségért szala-
got kaphattak a gyerekek, amivel a májusfát díszítettük fel. 
    Délután – még az idő kegyes volt – lezajlott az apa-fia focimeccs két félideje is! Lányok 
elrejtett cukorkákat kerestek meg, majd a biciklisek hazaindultak, hogy ne ázzanak meg. ☺ A többieket pedig 
Márton Zsolt fergeteges hangulatba varázsolta el. Karaoke, zene,  jó buli volt, és még ezt is kibírta az idő! A felhők 
már gyülekeztek elég rendesen, Makó felett láttuk, hogy „leszakadt” az ég, ezért lassan szedelőzködtünk mi is. 
Már az autókban ültünk, amikor hatalmas eső kezdett lezúdulni. Minden pont jó volt, és remekül sikerült. Majdnem 
80-an voltunk bátrak, akik az időjárástól sem riadtunk vissza, és milyen jó, hogy így tettünk. ☺ 

                                                 Fidelis nővér 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba  

- válogatta az IDB - 
 

PÉLDA-KÉP: 
Sikeres Magyar Diákok!: Keszthelyi Vivien 
   Keszthelyi Vivient, az OXXO Energy 13 
éves női autóversenyzőjét nem mindennapi 
kitüntetésben részesítette a Ferrari gyár 
Maranelloban. A gyárlátogatás után Vivien 
részt vett egy kurzuson, ahol tesztpilóták és 
versenyzők tartanak eligazítást a pilóták-
nak a Ferrari saját tesztpályájáról, majd az 
első vezetési élményt a Ferrari saját 
Forma1-es szimulátorában élhette át. 
   Vivient mindig is vonzotta az autóversenyzés, már évek óta 
figyelemmel követi a Kamion Európa-bajnokságot, s volt sze-
rencséje élőben is megnézni a két magyar pilóta, Kiss Norbert 
és Major Benedek egyik versenyhétvégéjét. Rögtön tanácsot is 
kért a versenyzőktől, vajon hogyan kezdhetné el ő is az autó-
versenyzést, hol próbálhatná ki magát először, s mivel mindkét 
pilóta versenyzett a Suzuki Kupában, így Vivit is Burkus Egon-
hoz - a Suzuki Kupa szervezőjéhez - irányították. Vivi még go-
kartban sem ült soha, nemhogy autó volánja mögött, így az 
alapoktól kezdte.  
   Hamar kiderült, hogy van érzéke a vezetéshez, gyorsan ta-
nult, így már a harmadik tesztjén egyedül körözött a verseny-
pályán, s nem sokkal később elindult első versenyén, ahol ő lett 
a leggyorsabb női versenyző. 
   
Érdekességek: A gyémántról  

• Egy gyémánt átlagosan 35 százalékot veszít 
a súlyából a bányászat során, másik 30 szá-
zalék a csiszolás során veszik el. 

• A gyémánt neve elpusztíthatatlant jelent. 

• Valószínűleg számtalanszor volt már gyémánt a legtöbbünk 
szájában. Ha fogorvoshoz megyünk, szinte biztos, hogy gyé-
mánttal bevont fúrófej vár minket. 

• A karát kifejezés a szentjánoskenyérfa termésének nevéből 
ered. Ebből alakult ki, hogy egy karát 200 milligramm. 

• A kibányászott gyémántok 80 százaléka gyémántpor formá-
jában kerül feldolgozásra. A smirglin, a késeken és fűrésze-
ken találhatunk belőlük. 

Egy perc angol (humor):  

 

 

 

 

 

 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Szörny mentőakció – 
amerikai, kanadai animációs ka-
land-vígjáték Scorch Supernova a 

Baab bolygó hőse, akit mindenki tisztel tetteiért. Van egy 
öccse is, Gary, aki egy kicsit józanabb gondolkodású, mint 
bátyja, nem olyan hűbelebalázs, és nem hág át egykönnyen 
szabályokat. Amikor Scorchot egy újabb vészhelyzet kap-
csán egy veszélyes bolygóra küld, a szuperhős azonnal 
igent mond, és belesétál a gonosz Shanker csapdájába. Ez-
úttal Gary-nek kell megmentenie őt, feleségével Kirával és 
kisfiával, Kippel az oldalán. 

 VILÁGJÁRÓ: Málta 
Történelmük röviden: A kis szigetet a történelem során több 
nép is elfoglalta (főníciaiak, görögök, rómaiak, arabok, ola-
szok). Később a Szent János Lovagrend székhelye, majd brit 
gyarmat lett. 1964-ben vált függetlenné. 
Személyiség: A máltaiak mosolygós, vidám emberek, segí-
tőkészek és vendégszeretőek. 
 
ZÁSZLÓ:  
A Máltát elfoglaló olasz gróf a hagyomá-
nyok szerint a sziget lakóinak adta piros-
fehér kockás zászlajának egy darabkáját 
és ezt a két színt máig megőrizték zászla-
jukban. A György-keresztet a sziget egész népe megkapta 
a második világháborúban bizonyított hősiességéért és bá-
torságáért. 

 

ZENEAJÁNLÓ: 
Firelight – Coming home (Hazajövetel) 
 

ÍZVILÁG: Pastizzi: rikottával vagy fűszeres 
borsós krémmel töltött leveles tészta 

 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI MÁL-
TÁN: 

Haġar Qim         Mellieħa   Valletta 

 

 
 
 
 

TUDTAD? 

Málta az Európai Unió legsűrűbben lakott területe. 

 

JÁTSSZ VELÜNK! Igaz vagy hamis? 

1.Málta tagja az Európai Uniónak.   i   /  h 

2.Március 31. a függetlenné válásuk ünnepe.    i   /  h 

3.A Pastizzi híres máltai édesség.     i    /   h 

4.A szigetet többek között az arabok is elfoglalták.  i   /  h 

Málta a Földközi-tengeren helyezkedik el.    i   /   h 

 

Karikázd be a helyes választ és dobd a  

VILÁGJÁRÓ feliratú ládába.  

A szelvényeket és a ládát a nagyelőadónál találod. 
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NÉHÁNY FONTOS SZÓ: 
Szia! = Hi! 
Köszönöm = Grazzi 
Igen = Iva 
Nem = Le 
Szeretlek! = Inħobbok! 
 
 
 

ÜNNEPEK:  
Március 31.: Nemzeti Nap 
Június 7.: Nemzeti Emlék-
nap (Sette Giugno) 
Szeptember 8.:  
A győzelem napja 
Szeptember 21.:  
A függetlenség napja 
December 13.: A függet-
lenség napja 



 

 

RUSZKAI BÉLA EMLÉKTÚRA 
   10 éve, 2004 nyarán hunyt el intézményünk addigi működésének meghatározó pedagógusa, 
Ruszkai Béla. 
  1992 augusztusában, Alíz nővér hívására jött feleségével városunkba. Így vált lehetővé Makón az 
egyházi diákotthon beindítása; haláláig annak vezetője volt. Emellett kiváló tanítóként éveken át 
nevelte, oktatta az alsós gyerekeket. 
   A túrázás szeretetét szülőföldjéről, a Zemplénből hozta magával. Az alföldi környezetben azon-
ban a gyaloglásnál praktikusabbnak találta a kerékpáros kirándulásokat. Ő indította el a Kerékpá-
ros Baráti Kört, mellyel az évek múltával egyre nagyobb táborokat szervezett: mindezek csúcsa a 2000. évi római 
biciklitúra és 2002-ben a Nemzetközi Túrakerékpáros találkozó megszervezése. 
   Emlékére 2014. június 10-én délután kerékpáros emléktúrát szervezünk a Maros mentén az ószegedi úton – an-
nak idején is ide vezetett a kerékpárosok első kirándulása Ruszkai Béla vezetésével. 

Horváth János igazgatóhelyettes 
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SZAVALÓVERSENYEN HARMADIK LETTEM 
 Április 26-án a Patrona Hungariae Katolikus Iskola által rendezett szavalóversenyen vettem részt Budapesten. 
   Négy iskolából érkeztek diákok erre a versenyre. Az én korosztályomból (5-6. évfolyam) hatan indultunk. Nevez-
ni csak Istenes témájú verssel lehetett. Én Bódás Jánostól a Valahol ki van jelölve a helyed című verset szavaltam el, 
amellyel III. helyezést értem el. Az oklevélen kívül még egy verses könyvet is nyertem.  
A négytagú zsűriben egy színésznő is volt, aki a verseny végén minden szavaló diákról elmondta a véleményét. 
A verseny után minden résztvevőnek egy finom ebéddel kedveskedtek a szervezők. 
   Szeretnék máskor is eljutni ebbe az iskolába, mert jól éreztem magam.     Vajda Vendel 5.a 

FELFEDEZTÜK MÁRTÉLYT! 
    Május 7-8-án az osztályunk izgalmas kiránduláson vett részt Mártélyon. Az Erdei 
Iskolában sorsolással dőlt el, hogy a lányok az emeleten, a fiúk a földszinten fognak 
aludni.  
   Kipakolás után az első program a Kalandozások című játék volt. Régi idők szóra-
kozási lehetőségeit próbálhattuk ki, miközben zsetonokat gyűjthettünk. Kedvelt volt a 
mocsárjárás, rókafogás, célbadobás, íjászkodás, vívás, zsinórtelefonálás. A vadnyu-
gati Billről is megtanultunk egy éneket. Ebéd után jólesett a mozgás! Vezetőnk, Lajos 
bácsi megismertetett bennünket a baseball rejtelmeivel. Kora délután egy hosszú 
tanösvény túrára indultunk. A Tisza holtága felett, fahídon átkelve gyönyörű lát-
ványban voltrészünk. Fél percre becsuktuk a szemünket és hallgattuk a rejtőzködő 
természetet. Elfáradva értünk vissza a strand játszóteréhez, ahol lepihenhettünk. A 
partot közelebbről megcsodálva sulymot is láttunk. Késő éjszaka Melinda nénivel el 
lehetett menni, túrázni a töltésre. ☺ Nagyon izgalmas volt! Séta közben sokszor 
ijesztgettük a lányokat és persze egymást is. Megérkezve a szálláson maradtak is 
alaposan megrémítettük, amikor az ablakon kopogtattunk. Lefekvéskor tanítóink vicces mesét mondtak nekünk. Bár 
nagyon fáradtak voltunk, de hajnali két óráig fent maradtunk beszélgetni. (Anita néni nem örült neki. �) 
   Másnap vidáman ébredtünk Reggeli után agyagozni kezdtünk. Mindenki alkotott valami maradandót, amit haza-
vihettünk. A délutánt a Kalandparkban töltöttük. sokat szaladgáltunk csúsztunk játszottunk. Gyorsan eljött az idő, 
amikor sajnos haza kellett indulnunk Makóra.  
   Nagyon jól éreztük magunkat. Sokáig fogunk emlékezni ezekre a napokra. Mindenkinek szívesen ajánljuk ezt a 
kirándulóhelyet.                                                                                       A 4. b osztály tanulói és Szabó Anita of.  

NYELVVIZSGA – NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI 
  

  Iskolánk 7 évvel ezelőtt köteleződött el az idegen nyelvek tanítása mellett. Ekkor indult először 
idegen nyelvi tagozat már első osztálytól. Azokat a kisdiákokat tavaly komoly próba elé állítottuk, 
amikor a British Council által gondozott Cambridge-i gyereknyelvvizsgák középső, Movers szintjén 
teszteltük őket. Az eredmény minden várakozásunkat felülmúlta: az osztály 95 %-a sikeres próbanyelvvizsgát tett. 
   A sikereken felbuzdulva az idén is komoly munka folyt a negyedik osztályokban, hogy egy próbanyelvvizsga 
keretében ezek a kisdiákok is számot adjanak tudásukról. De a nagyobbak sem tétlenkedtek: az ötödik osztályosok 
– néhány hatodikossal együtt - már egy szinttel feljebb, a Flyers szintre készültek.  
   Május 24-én, szombaton délelőtt fog kiderülni, milyen eredménnyel folytak az előkészületek. Budapestről fog 
érkezni 3 nyelvvizsgáztató, hogy szóban és írásban lemérje a gyerekek tudását. Szurkolunk nekik és nagyon sok 
sikert kívánunk! Az eredményekről a következő iskolaújságban számolunk be.   

                                                                                    Angol nyelvi munkaközösség 
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SZÁZ ÉV MAGÁNY- EZENTÚL MÁRQUEZ NÉLKÜL 
 
   Ez év tavaszán távozott el az egyik legnagyobb kor-
társ író, a kolumbiai Gabriel García Márquez . Nevének 
hallatán szinte mindenkiben a Száz év magány című 
könyve elevenedik meg,  amely egy  meghatározhatat-
lan, körülírhatatlan, éteri és misztikus valami, amilyen 
Márquez világa volt. A Száz év magány 1967-ben je-
lent meg, és több mint tízmillió példányban kelt el. Igazi 
epikus mű, egy bonyolult és nagy család sok évtizedes 
történetét mutatja be. Nem túlzás: megújította az irodal-
mi nyelvi és képzeletvilágot. 
   Márquez édesapja Gabriel Eligio García, édesanyja 
Luisa Santiaga Márquez Iguarán, akinek nagyszülei elle-
nezték a házasságot, mert Gabriel Eligio García apja 
ismeretlen volt, illetve politikai nézetkülönbségeik voltak. 
Ezért Gabriel García Márquezt sokáig anyai nagyszülei 
nevelték. Nagy hatással volt az íróra nagyapja, Nicolás 

Ricardo Márquez Mejía, aki az 
„ezernapos háborúban” (kolumbiai 
polgárháború 1899–1902 között) 
ezredes volt. Tíz testvére született. 
1958-ban vette feleségül Merce-
des Raquel Barcha Pardót, 
akit  annak tizenhárom éves korától ismert, már akkor 
hűséget fogadtak egymásnak. Két gyermekük született: 
Rodrigo García Barcha és Gonzalo García Barcha. 
   Márquez kezdetben a kolumbiai napilap, az El 
Espectador riportereként dolgozott, később külföldi tu-
dósítóként Rómában, Párizsban, Barcelonában, Caracas-
ban és New Yorkban is írt. Az ötvenes években kezdett 
el publikálni, s írói karrierje töretlen maradt. 
García Márquez 1982-ben Irodalmi Nobel-díjat kapott 
regényeiért és novelláiért. 
                                         Barócziné Jantos Éva tanárnő 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ZÁDORI BENCE VERSEIHEZ 
Köszönjük, hogy ismét a SZIGNUM-Újság Különvéle-
mény és Diákirodalom rovatát választotta! Mielőtt hoz-
záfogna az e havi vers elolvasásához, kérjük, olvassa el 
a következő tájékoztatót: 
1) Olvasás előtt kérjük értelmezze a vers címét, majd 
minden szellemi erejével értelmezze azt, mert az az 
egyetlen, ami a versben célravezető és nem vonatkoz-
tat el! 
2) A művekben potenciálisan fordulnak elő költői képek 
és eszközök, szimbólumok és motívumok. Kérjük, a ver-
sek olvasásakor NE gondolkozzon reálisan! 
3) A szimbólumokban gyakran előfordulhatnak lidércek, 
emberek, képzeletbeli lények, drágakövek, Drágakö-
vek, mikro- és makro jelenségek. Az idő és a tér gyak-
ran képes összemosódni. A hangsúly legtöbbször a tar-
talmon van, nem a rímeken. 
3+1) A nagy kezdőbetű a költői nyelvezetben megvál-
toztathatja az adott szó szófaját. 
4) Ha valaki a versben magára ismer, az nem a vélet-
len műve. Ennek ellenére a költő a vers elolvasása és 
értelmezése után nem fogad el reklamációt. 
5) Nem minden írást kell komolyan venni. Ezt sem kell. 
Túl abszurd. 
6) Egy gyakori kérdésre adunk választ: a költő nem 
csak szerelmes verseket ír. Azokból van neki a legkeve-
sebb. 
7) A költő megnevezés erős túlzás Zádori Bence eseté-
ben és ezt ő is nagyon jól tudja, hiszen ezt a tájékozta-
tót is ő írta. 
8) Egy vers elemzése bóknak vehető. 
9) Zádori Bencét szakmailag még nem ismerték el, így - 
hogy Örkény szállóigéjének átalakított változatával 
éljünk: Nincsenek buta emberek, csak rossz Bence-
versek! 
Végül egy kis kedvesség: mostantól aki írásban értel-
mezi valamelyik verset, annak a szerző fizet egy egy-
szeri ,,bevásárlást" a büfében! 

Botrány 
 

Firkászi legenda, 
Világkürti böjt. 

Tömegek legalja 
Issza, mint a sört. 
Karmokkal fogja 
Az elképesztőt, 

Az igazat felforgatja. 
Csak az van, mi blőd. 

 
Karmokkal zörgeti 
A lidérci temetőt. 

Egyszer már fizetett, 
Miért ne csaljon kettőt? 
S a meglopott torkában 

Felpezsdül a rum, 
Túl késő már, hogy jöjjön egy miraculum.1 
A címlap egy intelem, korbácsa sötét etűd, 

Tükörbe néz, s nem hiheti, hogy rémült 
A sok vandál, s az Ő hajlama; 

Mindenkinek bálvány, nem lehet önmaga. 
 

Elássák, mint a hírt, 
Ami egy hetet kibírt. 

Én is ott vagyok, 
Aluszékony revansot táncolnak a hangok. 

De szavam elhallgat. 
Lesz még skandalum ott, ahol firkászok 

Hencegnek egy szabad lég alatt, 
Hogy csapongó üllőtől üde szóval 

Adjanak számot az ördögnek. 
 

Ó, Mindenség, varrd kegyelmed ránk, 
Ne így képzeld el a hírnevet… 

 
 

(1Latin szó, jelentése: csoda.) 

KÜLÖNVÉLEMÉNY - ZÁDORI BENCE 
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„JÓZSEF ATTILA ISTEN KEGYELMÉBŐL VALÓ KÖLTŐ”  
– A Szépség koldusa margójára – 

(2. rész: A Szépség koldusa c. kötet ajánlása, Juhász Gyula és József Attila barátsága) 
 
   József Attila 1920 őszén kerül városunkba, édesanyja halála után. A helyi közéletet meghatáro-
zó atyai jó barátok veszik pártfogásukba, köztük Espersit János és Juhász Gyula, akiknek sokat 
köszönhet az ifjú poéta. Költői pályája makói versekkel és a Szépség koldusa c. kötetének megjele-
nésével indul, amihez Juhász Gyula írt előszót. Most ebbe az előszóba, valamint egy levélbe és a 
barátság történetébe nyerhet bepillantást a figyelmes olvasó. 
„Durate et vosmet rebus servate secundis!”  („Birjátok ki! az életetek még kell a jövőnek.”) – 
ezzel a horatiusi-vergiliusi mottóval indítja útnak Juhász Gyula az ifjú József Attilát 1922 au-
gusztusában kelt „Kedves Attila Öcsém”-hez intézett első levelében. A levél sorai tartalmazzák 
az elhíresült gondolatot: „azon tűnődöm, hogyan kellene magát okosan és szépen fölfedezni”. 
(Levélrészlet) Több lehetőséget, pesti irodalmi folyóiratokat vet fel ekkor Juhász Gyula, majd Espersit János kérésé-
re megírja a Szépség koldusa előszavát, amivel az irodalom iránt érdeklődőknek ajánlja az ifjú tehetséget: 
„Ez a nagyon fiatal és nagyon tehetséges költő a legteljesebb mértékben megérdemli, hogy a figyelem feléje forduljon, 
hogy igaz szeretettel és reménységgel fogadja a magyar olvasóközönség. […] József Attila Isten kegyelméből való 
költő, ezt meg lehet és meg is kell mondani, és nagy fiatalsága olyan ígéretekkel teljes, amelyeknek beváltása […] őt a 
jövendő magyar poézis legjobbjai és legigazabbjai közé fogja emelni.” 
„Emberek, magyarok, íme a költő, aki indul, magasba és mélybe: József Attila, szeressétek és fogjátok pártját neki! 
Ennek a szegény, csonka országnak egyetlen megmaradt és el nem rabolható kincse kultúrája és ennek a kultúrának 
reménységei közül való ez a József Attila, akit nem én, de a múzsa avatott pappá, a szépség és 
igazság magyar templomában.” (Előszó a Szépség koldusához - részletek)  
Már levélbeli megismerkedésük alkalmával meghatja Juhász Gyulát a gimnazista diák sanya-
rú sorsa és életkörülményei (ezekről részint J.A. bemutatkozó leveleiből, részint Espersit elbe-
szélése alapján értesül), kötelességének tartja pártfogolni a fiatalembert, aki ugyanazon (ma 
a nevét viselő) Magyar Királyi Állami Csanád Vezér Gimnáziumnak volt a diákja, aminek Ju-
hász Gyula a tanára, bár József Attilát nem tanította. 
Mégis elkezd szövődni közöttük egy vékony szál: a barátság fonala.  A két költő könnyen egy-
másra talál, s ahogyan ez az emberi kapcsolatokban általában lenni szokott, a fiatalabb fel-
néz az idősebbre, a tapasztaltabbra, itt is ez történik: József Attila több verset is ír a „befutott 
költőhöz”. Legkedvesebb pedig talán az a tette, amit a Szeged alatt c. szonett utolsó sorai 
őriznek. Egyrészt a szegénység okán, másrészt tiszteletből elgyalogol Szegedre. Mikorra oda-
ér, a nap felsüti bőrét, arca pirosra ég, mégis meglepetést szerez idősebb költőbarátjának: 
 

„Szeretném szépen felköszönteni 
Magányos, árva, bús Juhász Gyulát.”   

 
Kettejük költészetének közös pontjait, témáit most nem tisztem hosszan taglalni, de mindkettejük életében fontos sze-
repet játszott a Tisza, a magányosság érzése, a halál-téma különféle megragadása,számos öngyilkossági kísérlet 
és végül életük befejezése is hasonló. 
 
„Öreg barátja” első levelében e szavakkal buzdítja: „Higgye el, hogyha van ma hazai költő, aki magát szívből 
szereti és becsüli, elsősorban Juhász Gyula az. Bízzék, ne lankadjon, írjon tovább, tanuljon tovább, magának nem 
szabad, és ha akarja, nem lehet elkallódni!” 
Ekkor még, úgy érezhetjük, József Attila megfogadja a tanácsot. Makói évei alatt rengeteget tanul, különbözeti 
vizsgára készül, két év vizsgáit leteszi egy év alatt. Úgy tapasztaljuk, meghálálja a figyelmet, a gondoskodást, a jó 
makóiak melegszívű fogadtatását. Hogy hol és mikor siklik félre az élete, nem tudjuk, csak sejtjük; de azt minden-
képpen láthatjuk, hogy Juhász Gyula jeligének szánt mondatára még sokáig szükség lett volna: „Durate et vosmet-
 rebus servate secundis!”  

   Mészáros Ildikó tanárnő 

EGYHÁZKÖZSÉGI PROGRAMOK: 
Május 26.(hétfő): jótékonysági koncert a dévai gyerekek 
javára; Böjte Csaba atya látogatása. A szeretetvendég-
séghez hálásan fogadunk süteményt! 
Május 31. (szombat) 9 órakor első gyónás az elsőáldo-
zók számára, utána jutalom úton vesznek részt Hódmező-
vásárhelyen és Mártélyon a pontgyűjtő verseny nyerte-
sei: Tóth Dominik, Gules Mihály, Gules Gabriella, Igaz 

Dániel, Tamás Gálos, Deneus Eliza, Kabát Goldina és 
Forgács Gábor 
Június 1. (vasárnap): a 9 órai szentmisében Elsőáldozás  
Június 9. (Pünkösdhétfő): Juniális – Plébániai nap – szent-
mise reggel 9 órakor, benne a házaspárok megáldásá-
val 
Június 14. (szombat): Papszentelés Szegeden 
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A KLASSZIKUS BALETT UTÁN THAI-BOKSZBAN IS SIKERES KOVÁCS NORBERT 
 

  Kiváló eredményt ért el Kovács Norbert, a makói Szent István Egyházi Általá-
nos Iskola és Gimnázium 11. G osztályos tanulója; a Szegeden rendezett XX. 
Kick-box Világkupán a dobogó 3. fokára álhatott fel a K1 kategória 81+ súly-
csoportjának Junior1 korosztályában. A Makói Budo Klub 17 éves versenyzője a 
klasszikus balettről váltott thai bokszra másfél esztendeje és jövőre, az érettségi 
után rendőrtiszti pályára szeretne lépni.  
  Kovács Norbert kick-boxos múltjában nem ez az első kiemelkedő eredmény; 
márciusban az országos versenyen aranyérmet szerzett. Ez a nemzetközi meg-
mérettetés az első versenyforduló volt, amelynek döntőjére júniusban kerül sor. 
Ha itt is sikerül az első helyet megszereznie, akkor komoly esélye van ara, 
hogy a magyar csapat tagjaként az olaszországi világbajnokságon mérhesse 
össze tudását egy igen erős mezőnyben.  
  Norbi küzdősportok iránti érdeklődése másfél évvel ezelőtt kezdődött. Elő-
ször a kevert harcművészettel, az MMA-val foglalkozott, jelenleg thai-
bokszosként vesz részt kick-box versenyeken. A legutóbbi kiváló eredményét K1 kategóriában szerezte, amelynek 
részét képezik a testre, fejre, lábra célzott rúgások és az egyszerű fogásból történő térdelés is. „Nem veszélytelen 
sportról van szó. A múltkor eléggé nagy monoklit szereztem, mikor a szemem alá térdeltek, jelenleg kisebb alkar- 
és sípcsontzúzódásom van. Mégis nagyon szeretek ezzel foglalkozni, a kihívások és az otthoni sporthagyományok 
miatt is.”- lelkesedett a Makói Budo Klub fiatal tehetsége. Norbi családjában szép gyakorlata van a sportolásnak; 
nagyapja bokszolt, édesapja pedig hosszabb ideig karatézott. „Korábban a mostanitól eléggé eltérő hobbim volt; 
klasszikus balettoztam nyolc esztendeig, ahol ugyancsak jó eredményeket értem el. Innen váltottam a thai-
bokszra.”- lepett meg a 196 cm magas és 91 kg-os fiatalember, akinek testalkata kifejezetten előnyös a küzdő-
sportolásra, mert könnyebben távol tudja tartani ellenfeleit és erősebb ütéseket, rúgásokat képes kifejteni. Ennek 
ellenére nagyon fontos számára a fair play a küzdelemben és a másik tisztelete is.  
  Norbit a sport önfegyelemre és kitartásra neveli, céltudatos a jövőjét illetően is; a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
rendőrtiszti karára szeretne bekerülni jövőre, az érettségi után. Távlati tervei közt szerepel, hogy világbajnok le-
gyen és rendőrtisztként dolgozzon, esetleg a terrorelhárítás kötelékében hasznosíthassa tudását. Jelenleg hetente 
háromszor két órát edz, versenyfelkészüléskor ez öt alkalomra emelkedik. A kitartó munkának van eredménye; je-
lenlegi helyezéseivel mind Norbi, mind edzője, Makó Róbert elégedett. A fiatal versenyző sport ambícióit nem csak 
klubja, de családja is támogatja, akik természetesen nagyon büszkék rá.                                                       -sza- 

KERÉKPÁROS TÁBOR 
 A tervezett program: 

- Július 27. vasárnap: Makóról indulás fél 8-kor: Hódmezővá-
sárhelyre kerékpárral, onnan vonattal Kengyelig. Törökszent-
miklóson megtekintjük Brzózka Marek tanár úr Jelképszobrát, 
majd a Tisza mentén továbbkerékpározunk Tiszafüredre. 
Szállás a Kossuth Lajos Gimnázium kollégiumában (ágyneműt 
kapunk). Egész napra elegendő ennivaló szükséges!                           
Kb. 110 km 
- Július 28. hétfő: Kerékpáros kirándulás a Hortobágyon. A 
Nemzeti Park jellegzetességei, kilenclyukú híd, kiállítások. 
Este meleg vacsora közösen szervezve, de saját pénzből.                         
Kb. 90 km 
- Július 29. kedd: Kerékpárral a Tisza-tó körül: a vízparton 
vezető festői kerékpárút végigjárása. Vízi világ, a felduz-
zasztott folyó szépségei, kiskörei vízlépcső, komp Ároktőnél. 
Este meleg vacsora közösen szervezve, de saját pénzből.                                              
Kb. 100 km 
- Július 30. szerda: A Tisza-tó fölfedezése: csónakázási, fürdési 
lehetőség, vízi túrák – nagyrészt kerékpármentes nap. Napköz-
ben meleg étkezés. Kb. 30 km  
- Július 31. csütörtök: A Tisza jobb partján, nagyrészt a gáton 
vezető EuroVelo kerékpáros vándorúton tekerünk Szolnokig. Itt 
vonatra szállunk, amivel Vásárhelyig utazunk. Onnan kerék-
párral este 7 óra körül érünk Makóra. Kb. 120 km 

KÖZÖS KÖLTSÉGEK (indulásig fizetendők) 
A 4 éjszakai szállás, belépők, a vonat és komp díja mintegy 

9000 Ft. 



 

 

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 
Miklai Péter 

Tördelés:  Hudák Szabolcs 

SPORT, SPORT, SPORT 
 

Ügyes atlétáink 
A Városi Atlétika Többpróba Versenyen, április 29-én I. kor-
csoportban IV. helyezett lett fiúcsapatunk. A megmérettetést 
ebben a kategóriában a SZIGNUM szervezte; kislabda do-
bás, 40 m futás, 4x50 m váltófutás számokban. A csapat 
tagjai: Bárdi Miklós 1.b, Czibolya Dávid 2.b, Halász Patrik 
2.b, Kiss-Széll Ábel 2.a, Soós István 2.a, Szabó Bálint 3.b, 
Deli Botond 3.a. Jutalmuk szaktanári dicséret és testnevelés 
tantárgyból 5-ös osztályzat. 
Az I. korcsoportos lányaink bronzérmet szereztek ugyanitt. A 
csapat tagjai: Nándori Mária 2.a, Erdei Nóra 2.a, Szabó 
Elvira 2.b, Igaz Réka 1.a, Pipicz Hajnalka 3.a,Gulyás Regina 
1.a. Osztályfőnöki dicséretben és testnevelés tantárgyból 5-
ös osztályzatban részesültek.  
A 2. korcsoportos fiúk IV. helyezést értek el, kislabda dobás, 
távolugrás, 60 m futás, 4x100 m váltófutás versenyszámok-
ban. A csapat tagjai: Tamás Gálos 3.b, Novák Csongor 3.a, 
Kovács Martin 4.b, Gilinger György 3.b, Tóth Krisztofer 4.b 
és Horváth Dominik 3.a. Elismerésként szaktanári dicséretet 
és testnevelés 5-öst kaptak.  
A 2. korcsoportos lányok a dobogó 3. fokára állhattak: Sze-
keres Sarolta 4.a, Mészáros Zsóka 4.b, Túri Edina 4.b, Ju-
hász Kitti 4.b, Kabát Goldina 3.b és Kabók Dzsenifer 3.b 
osztályos tanulók a bronzérem mellé egy szaktanári 5-öst is 
kaptak.  
Ügyes sportolóink felkészítője Kanderné Németh Györgyi 
tanárnő volt, a versenyre tanítóik szervezték és kísérték 
őket.  
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LOGIKAI FELADVÁNY 
  A jó idő beköszöntével biztosan akadtak olya-
nok, akik kedvenc sportjuknak hódoltak. Talán még 
horgásztak is. Nekik kedvezek az alábbi rejtvény-
nyel.  
Egy halfogás után Péter, Vajk, Krisztián és Tóbiás 
megszámlálták zsákmányukat. A következőket 
tudjuk a számlálás után: 
Tóbiás többet fogott, mint Krisztián. 
Péter és Vajk együttesen ugyanannyi halat fogott, 
mint Krisztián és Tóbiás. 
Péter és Tóbiás együtt kevesebb halat fogott, mint 
Vajk és Krisztián.  
Mi volt a vetélkedő sorrendje? 
  A tanév utolsó rejtvényének megfejtését a 
kortefai@gmail.com e-mail címre várom.  

Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

HÍREK 
Sikeres tavaszi gyűjtés 

Intézményünk hagyományos, tavaszi papír és PET 
palack gyűjtőakciója igen eredményesen zárult; 
iskolánk tanulói, dolgozói és családjaik összesen 
6820 kg papírt és 95 kg PET palackot gyűjtöttek. 
A bevétel így összesen 126.560,- Ft lett, amely 
összeget teljes egészében a június 13-i SZIGNUM 
napra fordítja az iskola. Köszönet mindenkinek a 
munkájáért! 

Tanulmányi sikerek 
A Bendegúz Akadémia Tudásbajnokságának me-
gyei döntőjében Föedl Ferdinánd (2.a) matemati-
kából a 23., környezetismeretből Sóki Lorina (2.b) 
a 3., Zsivola Csenge (5.b) angolból a 3. és Szabó 
Tamás (2.b) matematika tantárgyból a 25. helyen 
végzett. Felkészítőik tanítóik voltak.  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2014. május-június 

28. sze Kompetencia mérések a 4., 6., 8. és 10. 
évfolyamon 

30. p Pedagógus nap. 
Belső továbbképzés, a napközi elmarad 

JÚN. 
2. h 

Gimnáziumban tanítás nélküli munkanap 

2-3. 
h-k 

Kéthavi ebédfizetés (május-június) 

3-4. 
k-sze 

Tanévet záró vizsgák 8-11. G osztályon-
kénti beosztással 

9. h Pünkösd hétfő – tanítási szünet 

11. sze Osztályozó értekezlet 

12. cs 8. a osztály bankett 

13. p SZIGNUM nap 

17. k Szóbeli érettségi 12. G 

22. v 8.a osztály ballagása és 
tanévzáró ünnepség 

RAJZTANÁRUNK SZOBRA FEJTETT MEG EGY 
SZOMORÚ REJTÉLYT 

 
  A delmagyar.hu-n 2012-ben megjelent, 
a Brzózka Marek szobrászművész által 
készített ruzsai emlékműről írt cikk alap-
ján, az interneten talált rá elesett apjára 
Bozeka Andraka.  
   
  A lengyel asszony Witold Pazdziornak a lánya, aki 35 
évesen, 1944. szeptember 11-én a Ruzsa fölött lelőtt repü-
lőgép hétfős személyzetének tagja volt. Bozeka Andraka az 
interneten olvasott a rajztanárunk által készített emlékműről, 
ennek nyomán a fiával és unokájával kereste fel a helyett, 
ahol életét vesztette a legénység. Az asszony így hetven év 
elteltével kapott választ arra, hogy mi történhetett az apjá-
val a második világháború végén.  
 Szobrászművész-rajztanárunk, Brzózka Marek egy emlék-
művet készített a II. világháborúban, Magyarországon lezu-
hant lengyel katonák emlékére. A kő, acél és bronz anyagú 
emlékmű körvonalaiban egy keresztformát mutat, részletei-
ben pedig az ég felé szálló Halifax típusú repülőgép manő-
verét jeleníti meg. A keresztforma függőleges eleme a moz-
gás irányát jelképező acél szálak, amelyek a lengyel légi-
erő felségjelét, a „sakktáblát” formázó, kövekkel kirakott 
talapzatból emelkednek ki. Az alkotást Ruzsán állíttották fel, 
mert egy lengyel repülőgép fedélzetén 7 tagú személyzet-
tel, 1944. szeptember 11-én, egy német éjszakai vadász 
találata következtében, Gerencsér erdő fölött lezuhant és a 
földbe csapódott. Az alkotást szeptember 28-án, pénteken 
avatták fel Ruzsa főterén.  


