
 

 

        

X. évfolyam 6. szám 2014. június 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2013/2014: A ÉRTÉKEK ÉVE 

TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS  
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI SZÜNETET KÍVÁNUNK 

DOLGOZÓINKNAK, TANULÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK! 

    KEDVES DIÁKUNK! 
    Végre, itt a nyár! Azt kívánjuk Nektek, hogy pihenjétek, aludjátok ki magatokat a szünetben, 
ha van rá alkalom, utazzatok, lássatok világot, örüljetek a családi együttlétnek!  
Sok lehetőség vár… A pihenés nem jelent tétlenséget, segíts otthon a szüleidnek!  
 Ne feledd, Jézus Krisztus nem megy nyári szünetre, mindig veled van. Gondolj vele és szólj hoz-
zá nap mint nap.  
Tanáraid által kért nyári teendőidről se feledkezz meg – megalapozod velük a jövő év jó ered-
ményét.  

Néhány fontos közlendő a 2014/15-ös tanévkezdésről: 
- Tankönyvosztás: 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 8:00-17:00, 29-én, pénteken 8:00-16:00 óráig. Ekkor vásá-
rolható iskolapóló és tetszés szerint sapka, tornazsák, toll, mappa stb. (Kedvezményekre, ingyenességre jogosító 
iratokat ekkor kell hozni, és itt történik meg a Magán Zeneiskola hangszeres és néptánc foglalkozásaira is a beirat-
kozás!)  
- Tanévnyitó: 2014. augusztus 31-én (vasárnap) 9 órakor lesz a templomban – gyülekező 8:30-kor az iskola előtt; 
megjelenés ünnepi öltözékben, nyakkendővel.  
- Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő). A kollégisták vasárnap 8:00-tól foglalhatják el szobájukat.  

Jó pihenést, tartalmas nyarat kívánunk! 
A SZIGNUM tantestülete 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
 

„Minden korban 
van valami, 

Ami akkor és ott jó, 
És éppen attól válik 

széppé, 
Hogy vissza nem 

hozható.”  
(Bojtorján) 

 
  A SZIGNUM nyolcadikosainak ballagási ünnepsé-
gére 2014. június 22-én, vasárnap kerül sor, amely 
8:45-kor virágátadással kezdődik, és az intézmény-
től való búcsúzás után, a 10 órakor kezdődő szent-
misével záródik. A végzősök bankettje június 11-én 
volt, egy hangulatos ünnepség keretében.  
A 8.a osztály tagjai: Asztalos Dávid, Fejes Vivien, 
Fodor Roland, Gyulai Zsolt, Kocsis Csaba, Korcsog 
István, Kovács Szabina Georgina, Nagy Zsolt, Né-
meth Lilla, Pribék Regina, Tóth-Kása Dávid.  
Osztályfőnökük: Kanderné Németh Györgyi tanár-
nő.  

(Az egyedi és ötletes tabló 
 Brzózka Marek tanár úr munkája.) 

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. To-
vábbi információk és jelentkezés Győrfi Józsefné Mónika 
néninél. A tábori napokon a tízórai otthonról hozott hideg 
élelem. Változatos tevékenységekkel, kreatív tárgyak ké-
szítésének 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. KÖZÖS KÖLTSÉGEK (indulásig fize-
tendők).A 4 éjszakai szállás, belépők, a vonat és komp díja 
mintegy 9000 Ft. 
Jelentkezés 3000 
Ft befizetésével 
május végéig az 
igazgatói vagy a 
gazdasági irodá-
ban; iskolai kerék-
pár ekkor igényel-
hető! További in-
formációk Horváth 
János igazgató 
helyettes úrtól és a 
kihelyezett plaká-
tokról szerezhetők. 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

10.G a Dunakanyarban 
   Június 2-án korán indul-
tunk az iskola elől, miután 
kipihentük a történelem 
vizsga fáradalmait. Első 
megállónk Esztergom volt, 
ahol a bazilika kupolájá-
ba is felmentünk, majd a 
Mária Valéria hídon át-
gyalogolva Párkányba látogattunk. Ezt követően a Rám-
szakadékban túráztunk.  
   A második napunkat Visegrádon kezdtük, délután pe-
dig a Dunán hajóztunk és megnéztük a Szent István Bazi-
likát. Vacsora után felsétáltunk a Gellért-helyre. Utolsó 
napunk vásárlással telt, szétnéztünk a Vásárcsarnokban 
és ellátogattunk a Margitszigetre. Hazautazás előtt a 
Corvin Plázában ebédeltünk.    
   Jól elfáradtunk, de nagyon élveztük a kirándulást. Vé-
gig remek volt a hangulat, este élményekkel gazdagon 
tértünk haza.                               A 10. G osztály tanulói 

 
KIRÁNDULNI JÓ! IRÁNY SZARVAS! 

AZ 1.A ÉS A 2. A OSZTÁLY 
KÖZÖS KIRÁNDULÁSA 

  Egy szép napos reggel 
vágtunk neki a körülbelül 2 
órás buszozásnak. Szarvas 
felé félúton egy reggelizős 
pihenőt tartottunk Oroshá-
zán. A rövid megálló után 
folytattuk utunkat. 
Hamarosan megérkeztünk az 
Arborétumhoz. 
   Mindannyian gyönyörködtünk a fák színeiben, csodál-
tuk a természet virágzását. Először a Mini Magyarorszá-
got néztük meg, majd megérkezett az idegenvezetőnk, 
aki végigkísért minket az Pepi kert területén. Egy kis rö-
vid ebédidő után már várt is ránk a hajóskapitány. A 
hajóút során megtekintettük a Milleniumi emlékművet és a 
történelmi Magyarország középpontján felállított szél-
malmot. 
   Feltöltődve, élményekben gazdagon tértünk haza a kis 
csapattal. A fotók mások számára is betekintést nyújta-
nak élményeinkről. 
Kísérő tanárok: Hudákné Vízhányó Gyöngyi és Föedl 
Andrea 

Győrfi Józsefné és Baróczi Tamás osztályfőnökök  
 

A 11. G OSZTÁLYKIRÁNDULÁSÁNAK KRÓNIKÁJA 
A szerda délelőtti vizsgák után indultunk kirándulni Kis-
marosra. Az út fárasztó volt a nagy melegben, hat óra 
felé érkeztünk meg Páliné Éva néniék nyaralójába, ahol 
nekiláttunk a sátrak felállításának, majd a maradék ele-
mózsiát családias hangulatban fogyasztottuk el. Kísérő-
ink Ildikó néni, Éva néni és Éva néni férje, Tibi bácsi vol-
tak. Tibi bácsi altatót játszott nekünk pásztorfurulyáin és 
dorombjain.   
Másnap reggel elsétáltunk egy közeli füves térre, ahol 
Ildikó néni vezetésével Zsófi, Balázs és Laci „svédpályát” 
építettek nekünk. A játék célja az iránytű és a tájoló 

megismerése volt: pályánként 10 ponton elhelyezett kár-
tyát kellett megtalálni az irány és a távolság ismereté-
ben. A játékban Dalma, Niki 
és Piroska kimagaslóan telje-
sítettek, a srácokat annyira 
nem kötötte le a svédpálya, 
mi inkább a közeli patakban 
„partizánkodtunk”. Késő dél-
után kajára éhezve indultunk 
Verőcén át, kerülőúton haza. Útközben megálltunk pan-
csolni a Dunában, és aranyat keresni, de ehelyett csak 
Gábor talált egy kiváló állapotban lévő whiskey-s po-
harat. Hazafelé lementünk a kismarosi boltba, és étellel-
itallal megrakodva hazamentünk. Este Norbi és én hagy-
más babot főztünk tűzön, a többiek megelégedtek a 
mikrosütő-adta főzési lehetőséggel, majd a Dixit társas-
játékkal ütötték el az időt.  
Másnap reggel nagy túrára indultunk – különféle turista-
útvonalakon tettünk meg 15 km-t.  A túrán egy patakban 
még aranyat is találtunk. Otthon Gábor főzött kiváló 
paprikáskrumplit, mindenki megnyalta a 10 ujját utána.  
Az utolsó nap a sátrak lebontása után már csak az uta-
zásé volt, délután 3 óra felé érkeztünk Makóra. 
A táj annyira vonzó volt és a közösség annyira össze-
forrt, hogy elhatároztuk, jövőre is ide szeretnénk kirán-
dulni menni. Köszönet illeti Éva néniéket, akik lehetőséget 
teremtettek a közös együttlétre.           Miklai Péter 11.G 

 
ÁLLAT-SÁGOK APÁTFALVÁN 6. B-S SZEMMEL 

   Etelka néni minden évben szervez osztálykirándulást, 
nem volt ez másképp az idén sem: Apátfalvára vezetett 
az utunk - biciklivel.  
Ott számos program 
várt ránk: a Szigetház-
ban vezetőnk, Móricz 
Ági néni várt minket, aki 
Apátfalva történetét 
mesélte el. Innen 
lovaskocsival látogatást 
tettünk a homokbánya 
melletti robbantott hídnál, majd egy tanyán, ahol lehető-
ségünk volt állatokat simogatni, sőt, egy cuki kecskét 
megfejni is. Ez ígérkezett a legizgalmasabb program-
nak. Ezt követően a számítógép-vezérelte John Deer 
traktorba is beülhettünk. Amikor visszakocsikáztunk a 
Szigetházba, ott ebédeltünk, frizbiztünk, majd Kakasné 
Ancsa néni irányításával kézműveskedtünk: spatulából és 
szalvétából gyönyörű képeket készítettünk emlékül, majd 
parasztolimpiát játszottunk: gombzúgatást, kannahor-
dást, kocsitolást; valamint patkódobálásban, 
célbadobásban és csutkavár-építésben tettük próbára 
magunkat.  
    A megmérettetés után kicsit fáradtan indultunk haza-
felé. Egész kirándulás alatt kellemes időt kaptunk, de az 
utolsó pár utcát szakadó esőben tettük meg.  
Köszönet Etelka néninek a szervező munkájáért és Ildikó 
néninek, hogy elkísért minket és fényképezett.  

    
Bencze Tünde és Illés Ákos 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

KALAND GYULÁN AZ 1. B 
OSZTÁLLYAL 

K, mint kirándulás, ka-
landpark, közösség, ki-
kapcsolódás, kovács mű-
hely és kínzó kamra….. 
A, mint autóbusz: kényel-
mes, komfortos, klí-
más……. 
L, mint lovagok és lobogók a várban, lépegetés a ka-
landpályán, lebegés a tó felett… 
A, mint animátorok, akik alakulatunkat angyalian fel-
ügyelték 
N, mint nézni, nevetni, nótázni játék közben 
D, mint dél: kemencében sült friss-finom pizza kidurraná-
sig ☺ 
 
Jó volt! Jövőre is nekivágunk és tovább gyűjtögetjük kö-
zös élményeinket! 

Majorosné Rácz Krisztina of.  
 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS FONYÓDLIGETEN-8.G ☺ 
   A már nagyon várt kirándulás napja végre eljött. Csü-
törtökön reggel 6.00-kor indultunk busszal Szegedig. 
Vonattal folytattuk 
utunkat Budapestig. A 
Pestig tartó út nagyon 
jó hangulatban telt. 
Budapesten ellátogat-
tunk a Néprajzi Múze-
umba ott láthattunk 
egy kerékpár történeti kiállítást. Mikor kijöttünk a Múze-
umból, a Parlament felé mentünk és ott megnéztük az 
Őrségváltást. Gyalogoltunk a Déli pályaudvarig, majd 
felszálltunk a Balatonboglár felé tartó vonatra. Ez kicsit 
hosszabb út volt, de ugyanolyan gyorsan és vidáman 
telt. ☺ Bogláron leszálltunk, volt egy kis pihenő, végül 
megérkeztünk Fonyódligetre a szállásunkra.  
   Egy 1400 férőhelyes táborban szálltunk meg. A be-
rendezkedés után mentünk fürödni a Balatonba. A víz 
hideg volt, de egy idő után meg lehetett szokni, és jól el 
tudtuk tölteni az időt egy kis labdázással. ☺ Vacsora 
után métázással folytattuk az estét, persze fiúk-lányok 
ellen voltak, de Sanyi bácsi és Csaba bácsi a lányok 
táborát erősítette. ☺ 2 meccs után az állás döntetlen 
volt. � Este beszélgettünk a parton, majd éjfélkor 
„takarodó” volt. Az éjszaka folyamán történtek még dol-
gok...amikről Csaba bácsi nem tud. Reggel nagyon fá-
radtan ébredtünk…a kevés alvás miatt. Reggeli után 
hajóval mentünk át Badacsonyba. Felmentünk a Kisfalu-
dy kilátóba, visszafele már nagyon fáradtak voltunk, de 
még most kezdődött a java. Mikor visszaértünk fürdéssel 
folytattuk a délutánt. Vacsora után métáztunk és végre 
eldőlt, hogy a métában a lányok a jobbak. ☺ Csaba 
bácsi este csillagnézésre invitált minket, ahol hangulato-
san eltöltöttük az utolsó esténket. Másnap reggel még 
egy utolsó fürdéssel zártuk a kirándulást, majd meg-
kezdtük a hazafelé tartó hosszú utat.  
   Az osztálykirándulás alatt erősödött az osztályközös-

ség, és mindenki számára örök élmény marad. Köszönjük 
a megszervezést szeretett osztályfőnökünknek, Csaba 
bácsinak és Sanyi bácsinak, hogy elkísért minket. ☺ 

 Dévai Virág, Vígh Anasztázia, Stachó Vivien 8.G 
 

SPORTOS KIRÁNDULÁSUNK VOLT 
  Az osztálykirándulás napján, reggel indultunk és már 
dél előtt megérkeztünk úti célunkra, Gyulára. Először 
korabeli jelmezekbe öltöztünk, és megnéztük a várat, 
ahol lovaggá ütöttek bennünket. A szállásunkon pihen-
tünk a kaland után, majd a közeli téren játszottunk. Egy-
általán nem fáradtunk el, ezért a délután további részét 
Kalandparkban töltöttük, ahol sikerrel oldottuk meg a 
különböző feladatokat és akadályokat. Az első napot 
egy ízletes vacsorával fejeztük be.  
   Másnap a reggeli után egy nagy biciklitúrát szerve-
zett nekünk Melinda néni, ahol nagyon jól éreztük ma-
gunkat.  
   A kirándulásunkat a harmadik napon fagyizással koro-
náztuk meg a hazaérkezés előtt. Remekül éreztük ma-
gunkat, nekünk igazán tetszett az osztálykirándulás.  

Széll Zalán, Matajsz Patrik, Szabó Dániel, Reisz Gábor és Szabó Martin 5.b 
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RAJZTANÁRUNK ÚJABB ALKOTÁSÁT AVATTÁK FEL 
   2014. június 1-jén, vasár-
nap avatták fel a szobrász-
művész rajztanárunk, 
Brzózka Marek által készí-
tett emléktáblát Szegeden, a 
volt Tűzoltólaktanya (ma 
Mentőállomás) falán, Szege-
den. A légoltalom és a légi-
támadások áldozatai emlé-
kére készített dombormű azt 
ábrázolja, amint egy bom-
bázógép pilótája beméri a 
várost és rárepül a célpont-
jára. Au alkotó munkáját a 
Bálint Sándor Szellemi Örök-
ségért Alapítvány támogatta 
és Kretovics László rókusi 
plébános szentelte meg. A 
mű több ezer embernek állít 
méltó emléket, akik a II. vi-
lágháborúban Szegeden 
önfeláldozó módon segítet-
ték a légoltalmat és elszen-
vedték a támadásokat.  



 

 

MAKÓI EGYHÁZI PANTHEON (1. RÉSZ) 
  Makó város arculatát és benne a vallá-
sos lakosság életét döntően alakították 
jeles katolikus egyházi és világi szemé-
lyek. Illő, nekünk utódoknak, hogy meg-
emlékezzünk életpéldájukról, tanuljunk 
tetteikből, műveikből. Ezt a sorozatot az ő 
tiszteletükre szenteljük. 

 
AZ EGYHÁZMEGYÉNK ÚJJÁSZERVEZŐJE -  

GLATTFELDER GYULA PÜSPÖK 
A 20. század magyar katolikus egyháztörténetének ki-

emelkedő alakja volt Glattfelder Gyula csanádi püspök. 
Neve és művei ismertek, eseménydús és tevékeny életéről 
azonban keveset hallani. „Kultusza nem alakulhatott ki, a 
történelmi körülmények nem ennek kedveztek – fogalmaz visz-
szaemlékezésében volt titkára, Havass Géza. – Emlékét el-
mosta a háború ideje.” 

Glattfelder Gyula móri származású, gazdag sváb iparos-
család sarjaként született Budapesten 1874. március 18-án. 
Középiskolai tanulmányait a budapesti piaristáknál és az 
esztergomi bencéseknél végezte, érettségi után a Központi 
Papnevelő Intézet hallgatója lett. Pappá 1896. október 15-
én szentelték, majd hitoktató lett Budapesten. Fiatal papként 
szívügyének tekintette az ifjúság lelki nevelését. Atyai örök-
ségéből alapította meg 1900-ban a Szent Imre Kollégiumot, 
amely a katolikus budapesti egyetemistákat fogta össze. A 
kiváló szervező lelkipásztort mindössze 37 évesen nevezték 
ki a csanádi püspökség élére 1911. március 8-án. 

A fiatal püspök példamutató módon vezette egyházme-
gyéjét, ám működésében jelentősen korlátozta az első világ-
háború és az azt követő események. A trianoni diktátum 
háromfelé szakította az ősi csanádi egyházmegyét: Ma-
gyarországon csupán 33 plébániája maradt, míg 62 plébá-
niája Jugoszláviához, 153 plébániája és a püspöki székhely 
pedig Romániához került. Glattfelder Temesváron maradt. A 
püspök működését kezdetektől fogva igyekezett megbéníta-
ni a román hatalom, folyamatosan zaklatták, lejáratásán 
dolgoztak. 1923-as menekülésének közvetlen kiváltó oka a 
romániai agrárreformmal történt szembeszegülése volt, ami 
után Glattfeldert nemkívánatos személynek nyilvánították. 
Mindössze 24 órát hagytak neki, hogy elhagyja Romániát, 
1923. március 12-én egy bőrönddel érkezett először Buda-
pestre, majd pedig Szegedre, ahova püspöki székhelyét 
áthelyezte. Ily módon az újjászerveződő püspökség sem a 
korábbi évszázadok gazdag anyagát tartalmazó archívu-
mát, sem könyvtárát, sem a püspöki székhelyen fölhalmozott 
egyházi műkincseket nem hozhatta magával. Így vált 1923-
ban - mintegy 200 év után - Szeged ismét püspöki székhely-
lyé. Glattfelder püspök akkor még nem tudhatta, hogy vég-
érvényesen. 

A püspökség központja először a Boldogasszony sugár-
úton, a katolikus tanítóképző épületében rendezkedett be, 
míg 1930-ra felépült a Fogadalmi templom, majd 1932-re 
a Dóm téri épületegyüttes, ahol a Kolozsvárról áttelepített 
Ferenc József Tudományegyetem mellett helyet kapott a 
Szent Imre Kollégium, a kiváló jezsuita hittudósok által veze-
tett szeminárium és a püspöki palota is. A templom és a püs-
pöki székhely megépítésével sikerült biztosítani azt a fizikai 
hátteret, ahonnan a lelki, szellemi megújulás nagy erővel 
kisugározhatott. 

Glattfelder Gyulára rengeteg feladat hárult, ám ezek 
megoldásában kiváló munkatársra talált Klebelsberg Kunó 

kultuszminiszter személyében, aki nemcsak a csonka egyház-
megye átszervezésében segítette a püspököt, hanem abban 
is, hogy Szeged virágzó kulturális központtá legyen. 
Glattfelder Gyula jó szervezőkészségének és közéleti tevé-
kenységének köszönhetően méltán érdemelte ki, hogy 1927-
ben, Csernoch János bíboros halála után az állam őt jelölte 
esztergomi érseknek. XI. Pius pápa mégsem Glattfeldert 
támogatta, a nemzetközi tekintélyű kánonjogászt, Serédi 
Jusztiniánt nevezte ki esztergomi érsekké. 

Glattfelder Gyula igen nagy népszerűségnek örvendett 
nemcsak püspöktársai és papjai, hanem hívei körében is, 
akik rajongással hallgatták prédikációit. A püspök titkára 
kíséretében gyakran tett sétákat Szegeden, ahol – bár bi-
zalmasan barátkozó sosem volt – gyakran elegyedett be-
szélgetésbe az őt köszöntő járókelőkkel. A hívek problémáit 
mindig szívén viselte. Főpapi tisztje felsőházi tagsággal járt, 
ahol aktívan szerepelt, főleg szociális kérdésekben fejtette 
ki véleményét, felemelte szavát a zsidótörvények ellen is, 
ami miatt Németországból sajtóhadjáratot indítottak ellene. 

A püspök makói tevékenysége is jelentős. Elősegítette az 
újvárosi Szent László király templom építését. 1913. novem-
ber 25-én maga szentelte fel. Eladta a városnak, a hitéleti 
szempontból feleslegessé vált Korona Szállót és a Püspök-
kertet, felépítette a iskolánk főépületét és benne megalapí-
totta a Katolikus Fiú Polgári Iskolát az elemi mellett. A díszes 
neobarokk épületet fényes ünnepség keretében 1933. októ-
ber 29-én adta át. Támogatta a helyi ifjúsági szervezete-
ket: az újvárosi legényegyletet és a cserkészetet. Szerepet 
játszott a kopáncsi és az óföldeáki templom helyrehozatalá-
ban is. 

Zichy Gyula halála után Glattfelder Gyulát nevezték ki 
kalocsai érsekké. Beiktatását 1942 novemberére tűzték ki, 
ám Glattfelder betegsége miatt az időpontot folyton ha-
lasztani kellett. Mivel a püspök állapota továbbra sem ja-
vult, a kinevezést visszautasította. 1943. augusztus 30-án 
hívta haza Jézus, a Főpap, hogy Atyjának bemutatva kap-
hassa meg az élet koronáját, az örök élet boldogságát. 
Végakarata szerint Szegeden temették el a dóm kriptájá-
ban, a főoltár alá.  

Glattfelder püspök a Csanádi püspökök sorának egyik 
kiemelkedő személyisége volt. Az alapító Gellért püspökhöz 
hasonlóan egy olyan nehéz, sorsfordító helyzetben volt 
kénytelen a püspökségét ismét nyugodtabb vizekre vezetni, 
amely világégés következtében, országhatárok változása 
révén az egyszerű emberek feje fölött történt politikai aka-
rat elfogadását és az új életkörülmények, a nagyméretű 
alkalmazkodás követelményét támasztotta a hívekkel és az 
egyház vezetőivel szemben egyaránt. Glattfelder püspök 
megtalálta a kihívásokra adandó választ és nagyszerűen 
oldotta meg a rendkívül sanyarú körülmények között a reá 
háruló feladatot. 

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a Csanádi püspökök 
történetében megszokottnak mondható, hogy útjuk a Csaná-
di püspöki székből a kalocsai érseki tisztségbe vezetett. Ez 
Glattfelder püspök előtt, a később esztergomi prímási szék-
be emelt Csernoch püspök esetében is így volt, majd az őt 
követő Hamvas Endre, illetve Ijjas József püspökök esetében 
is ezt figyelhetjük meg. Buzgó, hithű, aktív, magyarokért lel-
kes, művelt, tanult, tanító, áldozatos, munkás, Isten- és em-
berszeretetben eltöltött élete legyen mindnyájunk példaké-
pe. 

Összeállította: Szűcs Tamás tanár úr 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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VAKÁCIÓ! 
   Végre, itt a nyár! Nincsenek tanárok, órák, könyvek, 
dresszkód, makacs házi feladatok; csak a csobbanás, a 
szörfös fiúk, a bikinis lányok, tengerpart, napfény, Euró-
pa, Balaton – igény szerint. 
  Először is meg szeretném köszönni mindenkinek azt a 
sok támogatást, amit az elmúlt félévben kaptam. Tudom, 
nem hiszitek el, de nagyon sokat jelent. Remélem, hogy a 
nyarat senki sem taszító falak között – számítógép előtt, 
a parkban az okostelefon vagy a tablet felett vagy a 
diszkópatkányok társaságában tölti el! Lehet, sőt kell is 
időt szánni rá – de ne ez kapcsoljon ki. Számháborúzza-
tok, másszatok fára, utazzatok, olvassatok sokat. Ne 
csak engem és ne csak a kötelezőket! A gimisek igenis 
járjanak el táborokba, találják meg a nagy Ő-t! Vagy 
tegyétek azt, amit én: szenteljétek a nyarat az álmaitok-
nak. Az értékek éve véget ért, de az értékek köztünk 
maradnak. 
   Ami engem illet, a nyáron sem tétlenkedem írás te-
rén; megtalálhatjátok őket a Facebook-oldalamon
(www.facebook.com/iromanykucko),ahova egyébként 
szívesen várom üzeneteiteket is! 
   Végül tanáraitok mellett hadd bátorkodjak én is köny-
veket, mi több, filmeket ajánlani a nyárra. 
Könyvek alsósoknak: 
Nagy-Bandó András: A kiskalácsai királyság 
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 
Darvasi László: Trapiti 
Könyvek felsősöknek: 
Csukás István: Vakáció a halott utcában, Nyár a szigeten 
Jules Verne: Nemo kapitány, 80 nap alatt a Föld körül 
Robert Lewis Stevenson: A kincses sziget 
Könyvek gimiseknek: 
David Safier: Pocsék karma 
Lois Lowry: Az emlékek őre 
Ken Follett: A titánok bukása, A megfagyott világ 
Most jönnek a filmek. Hogy ne érjen meglepetés, utánuk 
írom a megjelenési évet. 
(Megjegyzés: Ezek a filmek nem csak szórakoztatás cél-
jából ajánlottak.) 
Filmek alsósoknak és felsősöknek: 
WALL-E (2008) 
Az élet csodaszép (1946) 
L'ecsó (2007) 
Filmek felsősöknek: 
Chihiro szellemországban (2001) 
A jövő kezdete (2000) 
Filmek gimiseknek: 
Madarak (1963) 
Alkony sugárút (1950) 
V mint Vérbosszú (2005) 
Ennyi. Nem túl sok, de kevés se! Viszont a tanáraitok ál-
tal kiadott olvasmányok legyenek az elsők! Oké? Na, 
jó nyarat mindenkinek! 

Zádori Bence 11.G 

NYÁRI AKCIÓ A KÖNYVKUCKÓBAN ☺☺☺☺ 
 

„Ma már minden ember tudja,  
hogy a tudást abból kapja. Mi az?” 

 
Kedves Diákok! 
   A Könyvkuckó szeptembertől szeretettel várja beszá-
molóitokat, olvasmányélményeiteket, könyvajánlóitokat 
olyan nyáron olvasott könyvekről, amiket szívesen aján-
lanátok társaitoknak is. Én is ajánlok néhány ilyet ☺  
A Szignum Könyvkuckó 5 ÚJ OLVASNIVALÓT kínál a 
nyárra. ☺ A papírgyűjtésből befolyt összeget – mintegy 
6.000.- Ft-ot – négy új könyv megvásárlására fordítot-
tunk, valamit szert tettünk egy szerzői példányra is, így 
minden korosztálynak kínálunk olvasnivalót. 
 Miért kacag a patak? – 1700 találós kérdés – mindenki-
nek jó szívvel ajánljuk (aki tudja a mottó megfejtését, 
annak különösen ☺) 
Christine Nöstlinger: Frici a focipályán – focirajongóknak 
és a legkisebbeknek ☺ (a téma miatt talán főleg fiúk 
kedves olvasmánya lehet: a világbajnokság alatt vagy 
után) 
Thomas C. Brezina: Tanár-távirányító – gyerekek millióink 
kedvence a világon, bár lehet, hogy nekünk, tanároknak 
is el kellene olvasnunk… ☺ 
Tea Stilton: A sivatag hercegnője – a nagysikerű fantasy-
sorozat nagyobb alsós és felsős lányok kedvelt olvasmá-
nya ☺     
Maklári Tamás: A Teknős és az álmodozók – Ottlik Géza 
Iskola a határon c. regényével rokonítható, a társadalmi 
viszonyok jelenkori, 21. századi értelmezése ez a könyv, 
így minden gimnazista diák vagy felnőtt számára szere-
tettel ajánlom. Ha érdeklődés mutatkozik, kerekasztal-
beszélgetést tartunk a könyvről. ☺  
Szép nyári élményeket, sikeres testi-lelki feltöltődést, 
színházi élményeket és nagyszerű olvasmányokat kíván: 

 Mészáros Ildikó tanárnő 
24 órás foci 

  Idén újra megrendezésre került az éjszakai foci, ami 
csütörtök délután kezdődött a lányok focijával, majd 
következtek a 7. osztálynál idősebb fiúk. Az éjszakai 
focin a  világbajnokságra kijutott csapatokban lehetett 
nevezni.  Sok elballagott diákunk is megjelent , hogy 
focizzon egy jót. 60 diák jelentkezett a megmérettetés-
re,  18 csapat jött össze, amelyek négy csoportba ren-
dezve küzdöttek a „világbajnoki címért”. Óriási megle-
petésre  Makón IRÁN futball válogatottja nyerte a vb-t , 
ami csak annak tűnik meglepetésnek , aki nem ismeri a 
csapat összetételét (Varga Viktor, Vajna Martin, Veréb 
Áron). A döntőt reggel fél 7-kor rendeztük, ahol már 
teljesen kizsigerelt csapatok küzdöttek egymással. Az 
éjszaka folyamán megnéztük projektoros kivetítőn a vi-
lágbajnokság nyitómérkőzését a Brazília-Horvátország 
meccset. Jót szurkoltunk együtt, sokak megelégedésére 
házigazda nyerte a párharcot.  Másnap a SZIGNUM 
Napon sok álmos diákot lehetett látni, akikben közös 
volt, hogy nem aludtak és nagyon jót fociztak egész éj-
szaka. Jövőre veletek ugyanitt! ☺ 

Kispál Csaba tanár úr 
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HIT-ÉLET 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
ORSZÁGOS GYERMEKMISSZIÓS TÁBOR 

Idén, mi makóiak adunk helyet a Szent Gyermekség cso-
portok országos nagy 
táborának. Kb. 180 
résztvevőre számítunk, 
többnyire 14 év alatti 
gyerekek. A tábor június 
29-én kezdődik, s a vas-
taggal szedett program-
pontokra szeretettel hív-
juk és várjuk a makói 
híveket: 
A résztvevők vasárnap 
folyamatosan érkeznek, legkésőbb 16 órára, akkor kez-
dődnek a programok. Nyitó szentmise – (jún. 29.) va-
sárnap este 19 órakor – Kiss Rigó László püspök atya 
celebrálja (ő a missziókért felelős püspök atya) 
Hétfőn (jún. 30.) délelőtt Makó városával fognak ismer-
kedni a csoportok, térképek segítségével – kb. 3/4 12-
től görög liturgián veszünk részt, a görög katolikus 
templomban – Janka György atya és Attila atya 
(Nyíregyházáról) mutatják be a Szentmisét 
Szintén hétfőn este mi vezetjük majd a Szentségimádást 
kb. 19:30-tól. 
Kedd (júl. 1.)  - A régi tanyavilággal ismerkedünk, dél-
után Bogárzóban rendezzük meg a „Parasztolimpiát”, 
esti 19 órás szentmisén itt veszünk részt, majd kb. 
20:30-tól gyertyás/fáklyás körmenetet tartunk a város-
ban. A templomtól fogunk indulni. A pontos útirány még 
tervezés alatt van, de lesz majd kitéve plakát, hogy le-
hessen csatlakozni. Szép lenne útközben egy-egy gyer-
tya az ablakokban! 
Szerda (júl.2.) reggel 8 órás szentmisén veszünk részt. 
Utána kizarándokolunk a Maros-partra, ott töltjük a nap 
nagy részét. Este 18-ra érünk vissza, és önkéntes makói 
hívek főznek nekünk gulyáslevest. Az iskola előtti téren 
vacsora, majd a gyermekmissziós csoportok előadása, 
tábori jutalmak kiosztása (itt kerül kihirdetésre, ki kapja 
a vándordíjat!) majd táncház. Erre az alkalomra hálá-
san fogadunk 1-1 tálca süteményt, pogácsát.  
Csütörtök (júl.3.) záró szentmise 10 órakor – Sebastian 
SVD missziós atya celebrálja, meghívtuk Gábor atyát is! 
Ebben a Szentmisében avatjuk az új missziós tagokat! 
Közös, szép ünnep lesz! A táborozók ebéd után indulnak 
haza. 
A tábort már hónapok óta szervezzük Zoltán atyával és 
Sebastian atyákkal. Hálásak vagyunk a sok makói segít-
ségért! És köszönettel fogadjuk az önkéntes segítőket! ☺ 
Majd az udvarok rendbetételéhez, takarításhoz nagyon 
kellene segítség nem sokkal a tábor előtt. 
Azok a gyerekek, akik szívesen csatlakoznának majd a 
jövőben hozzánk, szeptembertől várom majd a foglalko-
zásokra! Feltétel – nyitottság és szeretet a JóIsten iránt! 
 

GYERMEKMISSZIÓS „FELKÉSZÍTŐ” TÁBOR – AVAGY GYOMAI 
NAPOK JÚN. 16-18. 

Tavaly már a táborunk második felében elutaztunk Gá-
bor atyához - Gyomaendrődre. Fontosnak tartottam, 
hogy legyen egy kis kimozdulás is a megszokott környe-

zetből, s remek jól éreztük magunkat. Így hát idén is uta-
zunk!! ☺ Ezt a pár napot ebben az évben egy kis felké-
szülésre is fordítjuk majd az országos nagytáborra, hi-
szen mi leszünk a házigazdák. Bár a csapatunk elég ösz-
szeszokott, de mindig vannak köztünk újak is, hál’ Isten-
nek! A környéket is már felfedeztük valamelyest, de vár-
nak ránk új lehetőségek is: Endrődön a tájházban pl. ke-
mencében fogunk főzni, régi szerszámokkal kötelet fo-
nunk, bútort festünk, készítünk; a Körös-parton bográcso-
zunk, aztán csónakázunk, sokat-sokat játszunk; és persze 
minden nap részt veszünk a helyi Szentmisén – így talál-
kozunk majd az ottani ismerősökkel, akik már szeretettel 
várnak bennünket. ☺ (Résztvevők: 15 gyerek + Zoltán 
atya, 2 anyuka – többen nem férünk el ☺) 
 

JUTALOMÚT MÁJ. 31. – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MÁRTÉLY 
Nagyböjti pontgyűjtő versenyünk 1-8 helyezettjét vittük 
el erre az útra Zoltán atyával. (Gules Misi, Gabi, Igaz 
Dani, Deneus Liza, Tóth Dominik, Kabát Goldi, Forgács 
Gábor, Tamás Gali) Egy elég ünnepi napot választottunk 
erre, a gyerekek nagy része ekkor végezte el első szent-
gyónását. Ez után tudtunk csak indulni. Első állomásunk 
egy kerámiaműhely volt, ahol gyönyörű dolgokat láthat-
tunk. Mi magunk is készítettünk pöttyös tányért, amit 
majd meg fogunk kapni kiégetve! Ebédet a Róka utcai 
VUK étteremben fogyasztottunk ☺ Nagyon klassz hely. 
Utána pedig kimentünk Mártélyra, ahol megmásztuk 
„Kékest” – játszótér legmagasabb pontját, felfedeztük 
„Gáliát” – tanösvény, ahol szedtünk „Liziantisz” virágo-
kat, majd a „Forgács” műhely csónakjain pihentünk ☺☺- 
visszafelé még kalandparkoztunk, fagyiztunk, majd fény-
sebességgel száguldottunk haza, hogy ne késsünk a 
Szentmiséről – ill. a gyerekek mentek haza, hiszen más-
nap Elsőáldozók lettek! ☺ 

Fidelis nővér 
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A CÉL TAIZÉ! 
 

   2014. február elején zarándokutat hirdettünk meg 9-
12. évfolyamban tanuló tanítványaink számára, a fran-
ciaországi Taizébe. Az utazás kedvezményeiben azok 
a tanulók részesülhettek, akik kiemelkedően teljesítettek 
a következő területeken: közösségi szolgálat, hitéleti 
tevékenység (liturgiában, meghirdetett imádságokon 
való részvétel) hittan órákon, idegen nyelvórákon ka-
pott szorgalmi feladat elvégzése.  
   Szeretném közzé tenni azoknak a tanulóknak a nevét, 
akik 2014. augusztus 1-11-ig részt vehetnek a taizéi 
testvérek által vezetett egy hetes ifjúsági találkozón: 
Miklai Zsolt Balázs, Reisz Mariann, Skultéti Edina, 
elballagott tanítványaink, Kovács Norbert, Reisz Pi-
roska 11. G, Benke Alexa, Zharki Adriana 10. G, 
Boros Franciska 9.G osztályos tanulók.  
Tárgyi jutalomban részesülnek: Nacsa Krisztina elbal-
lagott tanítványunk, Miklai Péter, Szűcs Sebestyén 11. 
G, Túri Dzsenifer 10.G osztályos tanulók. 
   A zarándokoknak szép készületet kívánok és hálásan 
köszönöm az anyagi támogatást, amellyel segítették a 
fiatalok eljutását Taizébe. 

M. Veronika  
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200 ÉVE SZÜLETETT YBL MIKLÓS, 

 A MAGYAR ÉPÍTÉSZET KIMAGASLÓ MESTERE 
   Ybl Miklós 200 éve, 1814-ben született Székesfehér-
váron német származású szülőktől. Édesapja a város 
egyik kereskedője, a megyei választmány tagja volt. Ybl 
Miklós Párizsban és Münchenben végezte tanulmányait, 
majd Pollack Mihály irodájában dolgozott. Később itáli-
ai tanulmányutat tett. 
   Hazatérésekor szembesült a szomorú ténnyel: családja 
anyagilag tönkrement, székesfehérvári házukat kényte-
len volt eladni. Pestre költözött. Először elutasították épí-
tőmesteri folyamodványát, de másodjára már sikerrel 
járt. Pollack Mihály fiával megnyitották az Építészeti 
Intézetet. Első megbízatását Károlyi Istvántól kapta, 
hogy építse át fóti kastélyát és tervezze meg a templo-
mot. E munka kapcsán Ybl Miklós Károlyi uradalmi építé-
sze lett. Itt találkozott későbbi feleségével, aki a kastély-
ban volt nevelőnő. A következő munkával Széchenyi Ist-
ván bízta meg, nevezetesen cenki birtokára kívánt temp-
lomot terveztetni, de sajnos a gróf a terveket már nem 
láthatta. Ybl karrierje egyre feljebb ívelt. Hamarosan 
céhtag lett, a romantikus stílusnak búcsút intett, s ezután 
neoreneszánszban tervezte épületeit.  

   Ehhez az időszakhoz köthető a 
Nemzeti Lovarda és a Képviselő-
ház megépítése, utóbbiért elnyer-
te a Ferenc József-rend lovagke-
resztjét. Ezután következett a Fő-
vámház, az Operaház, a Várkert 
Bazár megépítése. Munkájának 
elismeréséül a király a főrendiház 
tagjává nevezte ki. Folytatta a 
Hild József által elkezdett Szent 
István Bazilika építését és a Budai Vár újjáépítését. Ez 
utóbbi művét már nem tudta befejezni, 1891-ben el-
hunyt.  
   Tiszteletére alapították 1953-ban az évenként kiosz-
tott építészeti Ybl Miklós-díjat. Szegeden, a Nemzeti 
Emlékcsarnokban (Dóm téren a körbefutó árkádok alatt) 
őrzik portrészobrát hazánk számos kiváló építészének, 
tudósának, művészének, politikusának szobraival együtt. 
Ybl Miklós szobrának alkotója August Sommer.  
   Róla nevezték el a 2002-ben magyar csillagászok 
által felfedezett 166886 jelű kisbolygót.  
2014. januárjában kezdődött a 2014 Ybl Bicentenárium 
– Magyar Építészet Éve elnevezésű Ybl-emlékév. 

Barócziné Jantos Éva tanárnő  
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ÁLLATVÉDELEM – ÁLLATMENTÉS 
   A 7. SZIGNUM nap egyik állomásának különleges résztvevői is voltak; Gilinger Anette 
állatvédőr Lanka kutyussal és Thedeus cicával várta a gyereket. A csapatok megismerkedtek 
a terápiás négylábúakkal és az állatok védelmével, gondozásával kapcsolatos kérdéseket 
beszélték meg. A legfontosabbakat jegyeztük le.  
- Miért fontos az állatok mentése? 
- Azért, mert kötelességünk menteni minden élőlényt, ebbe az állatok is beletartoznak! 
- A gyermekek mit tehetnek, hogyan menthetnek állatot? 
- Első, amit tehetnek, hogy szólnak a felnőtteknek, esetleg állatorvosnak, ha valahol serült 
állatot lát, vagy felveheti, es felnőtt segítségét kérheti. Az út mellett álló, ülő, láthatóan 
szomorú, nélkülöző állat mentése nagyon fontos! Mert lehet, hogy aki elhalad mellette az 
Ő utolsó reménye, hogy életben maradhasson. Katasztrófa helyzetekben, katasztrófa 
övezetekben nagyon fontos a szakszerű es gyors segítség! Ilyen esetekben felszerelésekkel megyünk a helyszínre, 
feladatunk, az emberek és az állatok életének a mentése. Szelíd állatokat könnyű befogni, orvoshoz juttatni, vadab-
bakhoz türelem, tapasztalat, szakértelem, csali, olykor élve fogó csapda szükséges, amibe finom ételt teszünk. Ebbe 
bemegy a kutya, cica, róka, aranysakál, utána becsukódik az ajtó, és nem tud kijönni, de az állat nem serül meg. Va-
dabb kutyusoknál befogó botot vagy szedalinos csalit (szedalin-nyugtató) vagy kábító lövedéket használunk. 
- Mi történik ezután az állatokkal? 
- A veszély elhárulása után, sokukat visszavisszük az eredeti családjához. Akikről nem derül ki, hogy kié, nekik a köte-
lező karantén idő elteltével új gazdikat keresünk. Fontos megemlítenem, hogy ezek a mentett állatok nagyon hálásak, 
és valahogy még jobban kötődnek hozzánk.  Érdemes értük tenni. Sokféle módon lehet nekik segítséget nyújtani: ado-
mányokat gyűjtenek, amik lehetnek leselejtezett textíliák (régi ágyneműk, huzatok, törölközők, plédek, eszközök, ete-
tő-itató edények, tápok, konzervek, orvosi költségekre pénzadomány, óriási segítség az ideiglenes befogadás - amíg 
gazdit találunk egy védencnek, családi környezetben lehet.  
- Miben segíthetnek a gyerekek? 
- Gazdi keresésben - ismerősök, rokonok megkérdezése, vagy a facebookon a gazdit kereső állatok megosztása. 
Menhelyekre kilátogatni, sétáltatni az állatokat, szeretgetni őket, esetleg takarításban, környezetrendezésben segíte-
ni, javítandó dolgokban közreműködni...  
Remélem, közületek is sokan fognak ifjú állatvédőként tenni tappancsos társaink szebb-jobb életéért! Kérlek bennete-
ket, hogy a nyári szünidőben figyeljetek arra, hogy környezetetekben az állatoknak mindig legyen friss vizük 
(baromfi, cica, kutya, kecske...) Mindenkinek szüksége van a friss vízre! Autóban ne maradjanak állatok a forróság-
ban! Vagánykodó társaitoknak ne engedjetek, hogy kiscicákat, kiskutyákat bántsanak vagy más állatokat. Hálásan 
köszönjük a segítségeteket!!  

Kellemes szünidőt, hasznos időtöltést, csodás élményeket kívánok nektek! 
Gilinger Annette állatvédőr 



 

 

OLVASMÁNY A NYÁRRA 
A DIPLOMAMUNKA 

  A bálteremben rokokó óriáscsillárok függeszkedtek. A szög már forgott 
tengelyén, de még bátorkodott. Körkézfogásba kezdett a soknemzetű 
meghívottság, s nevükhöz illően elfoglalták a kijelölt helyüket. A házigaz-
da türelmetlen volt, ezért nem várt a nyitóbeszéddel a nyugalom beálltá-
ig. Motyogva olvasta fel fejéből hangosan, s csak egy–két egyéniségnek. 
– Hölgyeim is Uraim! Köszöntöm önöket a mérnöki kar végzőseinek ban-
kettjén! Mint azt láthatják, a tányérok mellett egy–egy rövidital található. 
Nos, a jó hangulat érdekében ez a belépő. 
Fel is hörpintették hát egyetértően, habár jóllehet akadtak olyanok, akik 
a mindenféle allergiás tünetek vagy az önfeláldozó szervük élettelenítése 
miatt forgatták ujjperceik közt oly kriminálisan az alkoholos talpas poha-
rakat. Kiváló alkalomként röpködött a felek között az éj; az elköltözött 
rokonság, a rég elfelejtett barátok túlnyomórészt visszaidézték a régi 
idők idilljét. Általánosan ekkor tör fel bennünk a kellemesen arcmosó 
álomvilágunk elmúlt generációja. A sok fiatal láttán talán nem is kellett 
erőlködve visszaképzelni. A plafonon tapétaszerűen terült el egy görgő-
sín. Erősen furcsállták is a jelenlévők, hiszen egyáltalán nem passzolt a 
korabeli stílushoz és nem adott elismerendő dizájnképeket a mennyei 
villanyégőknek sem, melyek között nagyvonalúan kacskaringósodott. A 
tükörfalakon így már nem mutatott jól a sem a duplikált népesség, sem az 
ugyanennyivel szaporodott fénycitadellák. 
Rohampincérek kezdtek ostromolni az előételekkel. Arany léjű csontleves, 
semmi egzotikus. A zuglóbelűek kérdés nélkül magukévá tették, a 
gasztrosznobok a körülményeket diktálták noteszbe szóbeszédmentesen, 
az ítélő bizottságot is felébresztették a nyelvükön egy kiadós megégetés-
sel, s akik úgy próbáltak gyanútlanok maradni, hogy sebesen túl akartak 
esni a kontrázásokon, azok – önkívületükben – kanállal és levessel írtak. A 
csattanó evőeszközök a helyi vakolat lekaparására emlékeztettek. Még 
mindig nem történt semmi. És ez folyt már két órája. A kettő és feledikben 
azonban vitatkozásként kirajzolódott harsányságok bukkantak fel a köz-
nép pletykazörejét kettéhasítva. Ez elég sovány ideig tartott. Ezután két 
fiatal szaladt be a bálterem személyzeti bejáratán. A mozgásuk alapján 
épp most burkolóztak valamiféle gyanú árnyékába. Egy magas és egy 
azzal egy egész fejjel alacsonyabb végzős srác volt. Annyira szigorú volt 
a tekintetük, mint egy naiv diktátornak. A magasabbik tompa hanglejté-
seivel kiporszívózta a torkát, majd mély, karcos és határozott kisugárzás-
sal kezdett neki. 
– Jó estét, hölgyeim és uraim! Az én nevem Clark Martinet Porter, ő a 
társam, Winston Miles, és azért vagyunk most itt, hogy feltegyünk önök-
nek egy kérdést: nincs már elegük a sok jelzőből, melyek különbözőek és 
emberekre használjuk? – A tömeg erősen megtorpant, s az egymáshoz 
tartozók összenéztek. – Nem volna egyszerűbb egymásért élni, ha csak 
véghez vinnénk, teljesítenénk és mindemellett boldogan, a mai jogoknak 
és törvényeknek megfelelően élnénk? – A közönség egytizede félve bólo-
gatni kezdett. – Na látják! Egyszerű mint a pinty. Mindenki keresztény, 
nem ismerjük a bőrszíneket, csak a művészi és a biológiai festékeket, a 
zenét, a dallamokat, a hangszereket, de nem a műfajokat? A gravitációt, 
a fizikai jelenségeket...de nem annak tudományát? Ezért alkottunk meg 
valamit, ami mindent kiegyenesít, ami minden értelmezést és elméletet 
egy nevezőre egyenlít. Hölgyek és urak, lássatok csodát! Bemutatjuk... – 
Ajtó nyílik, a függő görgősín rezonálni kezd. – ...A gondolkodót! 
A terembe toppant egy tekintélyesre festett robotgép. Egy piciny, recés 
görgővel függeszkedett. Teste filmvetítőből összetákolt, karjai több pon-
ton behajló, apró, törékeny vaslemezkékből összefaragottak, kezei két 
fogójú kampóból összeszögeltek. A szalagforgató, amely mintegy forgó-
táras traumatróp helyezkedett el, mint a robot válla. A felcsodálkozás 
hangos hulláma végigsöpört a termen. 
– Ez az a robot – folytatta Porter –, amelyik képes a hibákat elkerülni. Ez 
az a gép, amelyre mindig lehet számítani. A Gondolkodó, ami csak a 
tettre ösztönöz, de annak kérdésére nem. Egy egész város lakozik benne, 
egy új teremtő! Csak utasít, kifogást nem ismer! Csak mutogat, de szóval 
szólni nem mer! Ő a mi új jövőnk. És kedves egybegyűltek, ma szemtanúi 
lesznek neki – a robot hátoldalán egy kar foglalt helyet. Arra várt, hogy 
meghúzzák. Porter pedig időszerűnek érezte a jövő elhozását. Megrán-
totta hát. S lám, a mozdulat magára vall: szikravihar, s fényjáték. Kísérte-
tiesen szállta meg a szoba légkörét. Miután a bűvölet elmúlt, a gépezet 
szeme pislákolásnak indult. 
– Gondolkodó.....gondolatra kész – gépeli le auditíven eszmefuttatását. 
Porter magyarázásba fogott. 
Még nincs gondolati bevitel a merevlemezén. Ezt a lépést különleges 
módon--- 
Ekkor azonban a gondolkodó lehullajtott egy torinói leplet: – 1 talált 
gondolat az adatbázisban. Cím: Melanie Miles. Lejátszás folyamatban... 
– a hangfelvételen elsőként Winston szólalt meg. Társa már ekkor kiere-
sedett. – Melaine Miles audionapló, 4. bejegyzés. Kéretik elsajátítani. Leját-
szás indul. 
Winston, drágám! Kérlek, menj el ma este valahová vacsorázni a srácokkal; 
későn érek haza. Mr. Galloway szeretné, ha bent maradnék helyettesíteni. 
Csak egy pár fakultatív óra; nem tart túl sokáig. Ja, és képzeld; találkoztam 
Will bácsival. Azt mondja, újabban megint horgászik. Elkértem a számát, ha 
esetleg szeretnél majd vele menni. Szeretlek, szia! 
Ezután még három bejegyzés hangzott el. Ugyanolyan hangvételűek 
voltak. Az utolsót leszámítva. Az ugyanis három pisztolylövéssel, s egy 
halálhörgéssel ért véget. Porterben annyira masszívan összesűrűsödött a 
düh, hogy Winstonnak ment. Vállába kapaszkodott, s fülébe súgta: – 
Látom értelmileg fogyatékos vagy. Azt mondtam, hogy befogod a szád, 
amíg nem végzünk. – ezután elhallgatott. Winston sem szólt semmit. Lá-
gyan, véleménytelenül körbepásztázták az embereket. 
Most ott fogjuk folytatni, ahol abbahagytuk – súgta tovább Porter – 
ezután pedig szépen hátramegyünk elintézni, amit megbeszéltünk – ez-
után frusztrált színjátékkal fordult vissza a többiek felé. Kínosan nevetett 

is egy keveset. – látják milyen okos? Már a legelső kísérleti adatokon is 
így elkezd filozofálni. De nekünk most nem erre van szükségünk. Gondol-
kodó, töröld a felvitt adatokat! – halk szalagtekeredés szűrődött ki a 
robot házából. Lecsendesedés után egy szóval jelzett: 
Minden adat eltávolítva. Várakozás új adatra... – Porter elégedett arccal 
kezdte dörzsölni a tenyerét. – Remek! Most maguk jönnek – egy elől álló 
színesbőrűre mutatott. 
– Maga! Jöjjön fel ide! Bátran! – a megilletődött vendég örömmel fogad-
ta a segítőszándékot. Hamar fel is pattant a színpadra. Ilyenkor azt vár-
ná mindenki, hogy show–elemként hangosan elmondatják az áldozattal a 
kívánságokat. Egyfajta utolsó szóként. Ezért is tűnhetett ijesztőnek a lát-
vány, ahogy Porter a fülébe kezdte mondani: 
– Kezdje el neki mondani, milyen világgal lenne békében! – majd félrevo-
nult. A vendég néhány pillanatig még néma volt. Végül egy mértéktelen 
nyeléssel kieresztette minden bátorságát. 
– H...hé...Gondolkodó! Az...az az igazság, hogy....hogy a csalá-
dom...elhagyott. Tudom, nem érted....nem érted milyen magányosnak 
lenni... – könnyes szemekkel monologizált tovább – ...de eláru-
lom...elárulom, hogy ettől fojtogatnak. Bárhová mész...mindenhol csak 
idegenek. Egyikük sincs....egy falkában. Csak....léteznek. És még ezt is 
kihasználják. Önfeledt szórakozásra. Csak osztogatják a pénzt ingyen. A 
legjobb tőzsde....az egész földkerekségen. Egyetlen látomás 
kell...mindenből egynek szabad lennie. Hát nem egyszerű? – a fiú ekkor 
már minden bánatos testnedvet kiömlesztett, s még azóta sem maradt 
abba – Meg tudnád ezt tenni? – A Gondolkodó csak függeszkedett. Nem 
tudni, hogy él-e. Csak egy sípszóval jelzi a benne érett megvilágosodást. 
– Azonosítás...nacionalizmus. 
– Hogy? – hördült fel Porter – mégis mit jelentsen ez? – őrjítően pillantott 
társára – Nem jó, Gondolkodó. Nem jó! Formálj újat! 
– Hibás információ: A Gondolkodó. 
– Tudod te jól, hogy neveznek! Formáld ki az úr utópiáját! Mérlegelj! 
Koncentrálj! 
– Utópia feldolgozva. Név: liberalizmus – egy nő szólal fel a tömegtől – 
hallgass rám, Gondolkodó! Hozz el egy egységes világot! 
– Negatív. Nem mérlegelhető. 
– Tedd már végre, az Istenért, amit mondanak! – üvöltözte Winston. De 
ekkor a Gondolkodó nem tudott végszóval támadni. Szeppenten szemébe 
nézett, s női hangon beszélt: 
– Te vagy az, drágám? 
– Oké, Winston – kiáltotta Porter miközben a pisztolytáskájában motosz-
kált – ennyi szolgálatot elég volt teljesítenie – rácélzott. Társa tiltakozó 
tenyerekkel próbált nyugtatóhatást kelteni. 
– Nagy hibát követ el, Porter. 
– Ó, igen? Azok után, hogy a saját feleségét reinkarnálta? Így csak ma-
gának van vesztenivalója. Tőlem lopott el mindent. És most én visszaszer-
zem – nem kért több szót; rántott egyet a ravaszon. És ez a rántás vég-
leg a földre kényszerítette Winstont. 
– Vége az illúziónak, Platón! Most pedig tegyél meg mindent népedért! – 
A robot nem mozdult. Ez pedig miden bűnöző számára bosszantó – azon-
nal teljesítesz, Gépagy! – de a türelem tovább kellett, hogy haldokoljon 
benne – ne bújtasd a szellemiséged! Úgyis kikényszerítjük belőled! – Az 
egyetemistát beterítette a literes verejték, s megfélemlítette az ideges 
lihegés – Engedelmeskedj vagy megöllek! Én alkottalak! Én is pusztítalak 
el! Nekünk nem lesz kevesebb, csak nekik! 
– Tedd, amit mondanak, te roncs! – röhögte egy pajkos úriember 
– Megőrült? Ez mindannyiunk pusztulásához vezet! – válaszolta egy 
stresszesebb 
– Rohadékoknak áll a világ! Ő csak kicseréli nekünk az ólt! – kuncogta 
valaki – Jobb volna hálásnak lenni. 
– A rohadékok igenis elfogadottak! 
– Persze! Csak éppen elvették tőlem a lábamat! – csatlakozott a háború-
hoz egy falábú öregember. 
– Nem akarom, hogy tömegemberként nőjön fel a kislányom! – aggodal-
maskodott egy friss anya 
– A tudósra nem figyel senki? Emberi lélek van benne! 
Még javában dördültek el az intenzív csapások. De a Gondolkodó köz-
belépett – Küldetés nem vált be. Okozat, a teremtő. Új titulusán szabotőr 
– és ezt mint filozófus jelentette, s nem mint szerető feleség. Porter a 
magasba repül, nyakán két nagy erejű kampó feszül. A masina szemében 
ott építi szállását a gyűlölet, s harag: ,,Átok fejedre minden disszertáció, 
Clark Martinet Porter! Átok fejedre minden jótékony ima, s máglya kezé-
re mindenkinek, ki érte önzőn és önzetlen ártalmatlant cselekedett! Égj el 
Lucifer tüze alatt, nyársalódj szénültig Brutus pálcáján. Perzselődjön el 
lelked, s vele minden emlék, minden apró gondolat!" Négy kampóujj, 
bizony, az agyáig behatolt! Jól megintézte, hogy ne legyen benne semmi 
fénylő nesz. Tipródnia kellett a robot szemében most mindannak, mi egy 
új világ kapuja felé vezetett. És ez a szem egyszer csak magába fordult. 
Nincs mit tenni: kikapcsolta önmagát. A görbe sínről lepottyant, jobbkarja 
ki–, látcsöve betört. A fekete fiú pánikrohamban sietett mellé. 
– Ne hagyj el minket! Te vagy az utolsó reménység! 
– A fenéket utolsó! Ott van még a Jóisten! Mármint, az igazi, úgy értem! 
– Hazaviszem! Megjavítom! – ajánlotta egy autószerelő 
– Na, még az kéne csak, te vérlázító! 
– Én vele tartok! – mondta valaki a halovány fények alatt, a szerelőre 
mutatva 
– Kell nekünk az új kor! 
– Nekünk pedig nem kell pusztulás! – szólott az anya. És ez volt a had-
üzenet utolsó sora. Ezután már csak vérek és könnyek írták alá; öklökkel, 
tenyerekkel, evőeszközökkel, s az új Messiást ráncigáló kezekkel szentesí-
tették. Talán még a mai napig szentesítik....ha azóta a régészek el nem 
könyvelték... 

Zádori Bence 11.G 
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FÜRKÉSZ ROVATBA - VÁLOGATTA AZ IDB - 

 
PÉLDA-KÉP: 
Sikeres Magyar Diákok!: Tóth Ivett 
A 14 éves Ivett jelenleg korosztálya leg-
eredményesebb műkorcsolyázónője.  
6 évesen, apukája tanácsára kezdett el korcsolyázni, mert 
érdekelték az újdonságok. 7 évesen már versenyzett. Leg-
büszkébb a milánói junior világbajnokságra, ahol 21. lett. 
2008-ban megszerezte első magyar bajnoki címét. 2009-
ben sikeres triplaugrást mutatott be, ezzel a műkorcsolyá-
zás történetének legfiatalabb versenyzőjeként, 10 évesen 
bekerült a sportág élvonalát jelentő első keretbe a felnőt-
tek közé. Kedvenc figurája a dupla Axel, mivel ez volt az 
első komoly ugrása, amit megtanult, de a tripla Lutz-ot is 
szereti. Emellett klasszikus és jazz-balettra is jár, hogy se-
gítse előadásmódját. 
Példaképe a magyar Sebestyén Júlia, valamint az amerikai 
Sasha Cohen műkorcsolyázónő. 
Jövőbeni tervei között szerepel, hogy kijusson a 2018-ban 
Dél-Koreában megrendezésre kerülő téli olimpiára. 
 
Érdekességek:  
A macskadorombolásról 
• A macska dorombolása gyógyítólag 

hat az emberi szervezetre. 
• A macskák csontjai gyorsabban 

gyógyulnak, a 20-140 Hz közötti rezgésszámú dorom-
bolás miatt. 

• A dorombolás oldja a stresszel járó feszült idegállapo-
tot, enyhíti a nehézlégzés tüneteit és a vérnyomásra is 
jótékonyan hat. 

• A dorombolás egyedi rezgésszáma az anyacica és a 
kölykei közötti párbeszédet szolgálja, de a kedvencek 
gazdival is szívesen kommunikálnak. 

• Dorombolásra csak a csontos nyelvcsonttal rendelkező 
macskafélék képesek, mint a puma, jaguár és a gepárd, 
sőt meglepő módon nem csak macskafélék, hanem pél-
dául a mosómedve és a nyúl is képes hasonló hangot 
kiadni elégedettsége jelenként. Az oroszlán viszont nem 
tud például dorombolni, porcos, mozgékony nyelvcsontjá-
val csak bömbölésre képes. 

 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Demóna – színes, magyarul beszélő amerikai 
fantasy 
A gyönyörű és tisztaszívű fiatal lány, Demóna idilli körülmé-
nyek közt nevelkedik egy békés erdei királyságban, egy 
nap azonban egy hadsereg szállja meg a környéket, meg-
törve a vidéken uralkodó harmóniát. Demóna azonban kiáll 
a népért, és a királyság legelhivatottabb védelmezője lesz. 
Nem sokkal később viszont könyörtelen árulás áldozatává 
válik, amelynek hatására addig tiszta szíve kővé változik. A 
lány és a megszálló király örököse közt ádáz küzdelem 
veszi kezdetét, Demóna pedig bosszúból megátkozza ellen-
fele újszülött kislányát, Csipke-
rózsikát. Ahogy a gyermek kezd 
felcseperedni, Demóna kényte-
len rádöbbenni, Csipkerózsika 
kezében van a királyság béké-
jének és egyben talán saját 
boldogságának kulcsa is.  

VILÁGJÁRÓ: ÍRORSZÁG 

Történelmük röviden: A terület első lakosai a jégkorszak 
végén vándoroltak a szigetre a Brit-szigetekről. A vaskor-
ban kelták érkeztek a szigetre, akik rengeteg törzsi király-
ságot alakítottak ki, őket tekintjük az írek őseinek. Később 
keresztény királyságok jöttek létre a szigeten, amelyeket 
végül csak 1541-ben sikerült teljesen angol befolyás alá 
hajtani, amely azonban az írek folyamatos elégedetlensé-
gét, agresszióját váltotta ki a brit hódítókkal szemben. A 
késő középkori, majd az újkori Írország történelme az an-
golokkal folytatott folyamatos háborúk, felkelések, lázadá-
sok időszaka. Az ország önállóságát végül az 1921-es 
Angol-Ír Egyezmény (Anglo-Irish Treaty) garantálta részle-
gesen, majd 1949-ben Észak-Írország kivételével teljes 
mértékben független államnak nyilvánították. 
Személyiség: Az írek alapvetően barátságos nép. Egymás-
sal nagyon nyitottak, főleg falvakban. Messziről üdvözlik 
egymást, megkérdezik a másikat, hogy hogy van, mosoly-
gósak. Nagyon családias nézetű nép, számukra a gyerekek 
és az emberi lélek és élet a legfontosabb a világon, ezért 
ha a másikon segíteni kell, segítenek, ahogy tudnak. 
ZÁSZLÓ:  
A zöld szín a nemzeti függetlenség 
pártján álló katolikus íreket szimboli-
zálja. A zászló másik szélén található 
narancssárga Írország protestáns lakó-
it jelképezi, akik támogatták a britek-
kel való egyesülést, valamint Orániai 
Vilmos, angol királyra is utal. 
NÉHÁNY FONTOS SZÓ: 
Helló! Üdv! = Haileo! Fáilte! 
Köszönöm = Go raibh maith agat 
Hogy vagy? = Conas atá tú? 
Mi ez? = Cad é seo? 
Szeretlek! = Taim i ngra leat! 
ÜNNEPEK:   
Március 17.: Szent Patrik napja 
Július 12.: A Boyne-i csata napja 
December 26.: Szent István napja 
ZENEAJÁNLÓ: 
Jedward: Lipstick 
ÍZVILÁG:  
Boxty: ír krumplis palacsinta 
 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI ÍRORSZÁGBAN: 

Dublin: az ír főváros       Moher-sziklák       Óriások útja    

TUDTAD? Az írek egyik nagy büszkesége, a magas alko-
holtartalmú, szinte fekete színű sör, amelyet 200 éve válto-
zatlan minőségben állítanak elő a Dublin központjában lévő 
sörfőzdében. A Guinness mára Írország szimbóluma lett, 
nincs Dublinban olyan pub, ahol ne kóstolhatná meg a beté-
rő a majdnem édes ízű, sűrű sört. A régi gyárat mú-
zeummá alakították át, ahol nemcsak a sörkészítés 
technológiáját mutatják be, hanem étterem, söröző, 
és kilátó is működik a tetőre épített üveg-
étteremben. 



 

 

LOGIKAI FELADVÁNY- EREDMÉNYHIRDETÉS 
 

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a játékban. Az 
igazi eredmény és nyeremény maga a részvétel és a 
gondolkodás. Gratulálok a kitartóknak ehhez! Bíztatok 
mindenkit, hogy következő tanévben is folytassa szor-
goskodását, illetve bíztassa erre barátait, szüleit is!  
Jutalomban részesülnek: 
Szénási Jázmin,  
Reisz József, 
Reisz Mariann. 

Hasznos, pihentető nyarat! 
Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2014. nyár 

JÚN. 
22. v 

10 ó 8.a ballagás és tanévzáró ünnepség 

23. h Záró tantestületi értekezlet 

23. h – Nyári szünet ☺☺☺ 

AUG. 
21. cs 

Pedagógusok elérhetők az iskolában 

28. cs- 
29. p 

Tankönyvosztás 

31. v 9 ó Tanévnyitó Te Deum 

SZEPT. 
1. v 

Első tanítási nap a 2014/15. tanévben 

SPORT, SPORT, SPORT 
Úszó sikerek 

A június 10-én, Gyöngyösön rendezett Uszonyos Úszó Diákolimpián, a Makói Úszó Klub versenyzői közül Túri Edina 
(4.b), 200 m gyorson I., 100 m gyorson II., 50 m gyorson II., 50 m delfinen IV. helyezett lett, Varga Réka (5.b) 100 
m gyorson a IV. helyet szerezte meg. Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Ügyes lány focistáink 
A júniusi Coca-Cola lány labdarúgó kupa megyei döntőjében a SZIGNUM csapata a IV. helyen végzett. A csapat 
tagjai: Kadácsi Dalma (11.G), Nyerges Nikoletta (11.G), László Henrietta (10.G), Bódi Tünde (10.G), Cosa Diana 
Catalina (10.G), Győrfi Mónika (10.G), Stachó Vivien (8.G), Weszely Regina (8.G), Bács Rebeka (7.a), Fletan Beat-
rix (9.G). Felkészítőjük Kispál Csaba tanár úr. További  sikeres versenyzést kívánunk! 

HÍREK 
Matematika versenyek 

A 2013/14-es tanévben meghirdetett Mátrix matematika verseny összesített eredménye az 5-6. évfolyamon: 
1. Györe Stefánia (5.a), 2. Varró Patrik (5.a), 3. Weszely Bence (6.a), 4. Hudák Anna (5.b) 5. Pipicz Gábor (5.a) és 
Szekeres Hunor 5.a Maximális ponttal teljesítette a II. fordulót Varró Patrik 5.a, a III. fordulót Weszely Bence 6.a. 
A verseny szervezője és lebonyolítója Nándori Gáborné volt. Gratulálunk! 
A Város és Térsége matematika versenyen Venk Dániel (2.a) a 11., Föedl Ferdinánd (2.a) a 12. helyen végzett. 
Hudákné Vizhányó Gyöngyi tanárnő készítette fel ügyes tanulóinkat.  Ugyanitt Hedvig nővér tanítványa, Almási 
Máté (3.a) a 9., Fidelis nővér osztályából Forgács Gábor (3.b) pedig a 11. lett. Gratulálunk! 

Majorette sikerek 
A június 7-i Országos Majorette Versenyen a Cadet csoport kiemelt arany helyezést kapott produkciójáért. Az Oláh 
Zsófia (4.b), Böngyik Gabriella (4.b), Szabó Brigitta (4.b), Mityók Flóra (5.a), Balogi Panna (5.a) alkotta csapat a 
Makói Majorette Egyesület színeiben versenyzett. Ugyanezen a megmérettetésen Oláh Zsófia és Szabó Brigitta duó 
kategóriában arany helyezést ért el; Mityók Flóra pedig I. helyezésével országos bajnok lett. További szép sikere-
ket kívánunk! 

Könyvkuckó vetélkedő 
A SZIGNUM Könyvkuckó Maroslelei ÁMK-val rendezett közös online vetélkedőjén Csányi Gábor (12.G) és Varga 
Viktor (12.G) egyaránt a III. helyen végeztek. Gratulálunk! 

BEHARANGOZÓ 
2014. július 27-én, vasárnap a 9 órás szentmisében a Boldogasszony Iskolanővérek rendjének magyar és amerikai 
szerzetesei vesznek részt. A nővérek nyári lelkigyakorlatukat követően látogatnak Makóra. 

Egy perc humor:   
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 


