
 

 

        

X. évfolyam 10. szám 2014. október 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2014/2015: A MEGÚJULÁS ÉVE 

AZ 1956-OS FORRADALOM EMLÉKEZETE 
Mennyből az angyal menj sietve 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 

Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony, 

Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 

Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról.  

(Márai Sándor: Mennyből az angyal menj sietve) 
 A SZIGNUM ünnepi megemlékezésére október 22-én,  

kedden 8 órakor kerül sor,  
a 8. évfolyam szervezésében. 
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AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA 
Döbbenet volt az ország lelke akkor, 

Egyetlen sóhaj morajlott tova, 
Mint vészes rianás, gáttörő tavaszkor, 

Úgy dübörgött Kossuth nagy kora. 
Vijjogva szállt a zord halálmadár,  

Mint pokolból szabadult szörnyű rém: 
Sötétség lett úrrá e szent hazán, 
Mert Világosnál kialudott a fény. 
Egy jajszó sikoltott a honfiszájon - 

Az aradi Tizenhárom!... 
(Kerecseny János: Az aradi tizenhárom) 

Az ünnep tartalmát kifejező, méltó műsorral emlékezett 
meg a SZIGNUM 1849. október 6-áról. A 7. évfolyamosok 

előadását Vigh Istvánné és Győrfi József pedagógusok 
szervezték. 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

CSALÁDI NAPUNKON VETTÜK ÁT  
A SZIGNUM FELÚJÍTOTT ÉPÜLETÉT 

  100 millió forintos beruházás záródott le hivatalosan a 
makói Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégiumban. 2014. október 4-én, szombaton 12 órakor 
adták át a kivitelezők a felújított intézmény kulcsait a 
SZIGNUM fenntartójának, a Boldogasszony Iskolanővérek 
tartományfőnöknőjének, Lobmayer Ágnes M. Juditnak. A 
hőszigetelt, modern nyílászárókkal és fűtésrendszerrel ellá-
tott épületszárnyak felavatási ceremóniájának díszvendé-
gei Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úr és 
dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fő-
pásztora voltak. Az alkalom az iskolaközösség 8. Családi 
napjának keretein belül zajlott. 
   Nagyszabású épületenergetikai fejlesztés és napele-
mes rendszer kiépítés zajlott ebben az esztendőben a 
makói SZIGNUM-ban. A KEOP-5.5.0/A/12-2014-0078 
és KEOP-4.10.0/E/2014-0077  kódjelű pályázatoknak 
köszönhetően modern, környezettudatos épületekben 
tanulhatnak az idei tanévtől diákjaink. A Szent István téri 
iskola a város egyik legszebb neobarokk épülete, amely 
tavaly volt nyolcvan esztendős. 2006-ban a Szeged-
Csanádi Egyházmegye anyagi támogatásával ugyan 
renováltatni tudtuk a külső homlokzatot és visszahelyez-
tettük a tetejére az államosításkor eltávolított keresztet, 
de a további felújítások forráshiány következtében el-
maradtak. A most záródó projektek eredményeként a 
belső homlokzat szép és hőszigetelt külsőt kapott korsze-
rű nyílászárókkal, valamint megújult az épület teljes fű-

tésrendszere is. Az új 
épületszárny tetőzeté-
re felkerült közel 100 
db napelem, amely az 
iskola villamos energia 
fogyasztásának jelen-
tős részét fedezni fog-
ja a jövőben.  
    A hivatalos projekt-
záró eseményünkre 
hagyományos Családi 
napunkon került sor, 
így az alkalom részese 
volt a SZIGNUM egész 
közössége és a diákja-
ink hozzátartozói is. A 
szombati ünnepség 
egyik díszvendége voltak: Lobmayer Ágnes M. Judit tar-
tományfőnöknő, aki a felújított iskolaépület kulcsait vette 
át a felújítást végző cégek vezetőitől; Lázár János mi-
niszter úr, aki az átadást hivatalosan jelképező szalagot 
vágta át dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök atyával.    
   Ezután az osztályaink képviselői színes papírlapokra 
írt üzeneteket küldtek a nagyvilágba kék és narancssár-
ga lufik segítségével, amelyen kifejezték, miért szeretik 
a SZIGNUM-ot. A rendezvény az alkalomhoz illő, közös 
szabadtéri ebéddel zárult és ekkor kerül kihirdetésre a 
Családi nap vetélkedőinek eredményei is. 
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CSALÁDI NAP A MEGÚJULÁS JEGYÉBEN 
   Vargáné Nagyfalusi Ilona szervező pedagógus színes 
ötleteinek és kifogyhatatlan energiáinak köszönhetően idei 
tanévünk Családi napja remek hangulatban, változatos 
tevékenységekkel 30 helyszínen zajlott. Hagyományos őszi 
rendezvényünk a megújulás jegyében várta diákjainkat és 
családtagjaikat. A programok négy fő terület köré csopor-
tosultak. 
   Érdekes kézműves tevékenységekben vehettek részt az 
alkotni vágyók, úgymint lúdtollal írás, hűtőmágnes készí-
tés, vesszőből tutajépítés, konzervdoboz betekerése ce-
ruzatartónak. Játékos ügyességi versenyekben mérhették 
össze erejüket a vállalkozó szelleműek: ostort pattogtat-
tak, kukoricát morzsoltak, lovas kocsit tologattak, kifújt 
tojást roppantottak szét, meggymagot dobáltak kotlába, 
patkót tartottak mellső 
középtartásban, célba 
dobást gyakoroltak 
rongylabdával, fajáté-
kokkal és lengőtekével 
kísérleteztek több-
kevesebb szerencsével. 
Újdonságnak számított 
a virtuális épületbejá-
rás, de a valódi is, 
mert be lehetett pillantani a kazánházba és létrán ke-
resztül a tető napelemeihez is, megcsodálható volt az 
iskolai kápolna új ólomüveg ablaka és a most visszahe-
lyezett emléktáblák. Intézményünk ez évi alapgondola-
tának megfelelően nem maradhattak el a megújuló állo-

mások sem; kupakok-
ból készült sakkjáték, 
zokniból készített 
rongylabda és nyári 
emlék falidísz alkotása 
várta a kreatív csapa-
tokat. Hamar a részt-
vevők kedvenceivé 
váltak a bemutató 
helyszínek; a látogatók megismerkedhettek a méhészet, 
a famunkák, a mézeskalács díszítés rejtelmeivel, de lát-
hattak gyönyörű, papírból készített ajándéktárgyakat, 
izgalmas népi hangszereket, ügyes kezű szénrajzokat és 
szépséges angyalos kiállítást is.  
   A közösségi élményeket erősítendő, a nap kezdeteként 
egy diófát ültettünk el és a csapatok az alatta talált 
varázsdiók felmutatásával haladhattak végig az állomá-
sokon. Ezután nem csoda, hogy remek gondolatok szület-
tek a „Miért szeretem a SZIGNUM-ot?” kérdés állomá-
sán. Ezeket repítettük azután lufik segítségével a nagyvi-
lágba és azon talán mi lepődtünk meg a legjobban, 
amikor hírt kaptunk arról, hogy az egyik léggömbünk, 
benne a 2.a osztályosok üzeneteivel Nagyfa település 
egyik kertjében landolt, az ott élők nagy örömére.  
   Hangulatos Családi napunkat felújított épületeink hiva-
talos átadó ünnepsége koronázta meg; de emlékezetes 
marad a közös virslis ebéd is, amely után kerültek kiosz-
tásra a vetélkedő díjai.  Együtt voltunk-családosan. Él-
ményt kaptunk- sokat. Elfáradtunk-nem kicsit. 
 Megérte. Nagy köszönet érte.                     Szabó Anita 



 

 

50 ÉV UTÁN KERÜLTEK HELYÜKRE A KÖVEK 
EMLÉKTÁBLA AVATÁS A SZIGNUM-BAN 

 
   2014. szeptember 28-án, vasárnap ünnepélyes keretek 
között helyeztük vissza két, a kommunista hatalomátvétel 
után levett iskolatáblánkat, amelyeknek öt évtizeden ke-
resztül titok övezte a hollétét és épületfelújító munkák kap-
csán, véletlenül kerültek elő.  
   Eredetileg a köveket a Szent István téri iskola építésé-
nek két szakaszában, 1929-ben és 1933-ban tették fel 
tisztelgésként a múlt három jeles alakja előtt. Glattfelder 
Gyula csanádi megyéspüspök, gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi 
miniszter és dr. Gévay-
Wolf Nándor államtitkár 
nevét elődeink kőbe vés-
ték. Emléküket azonban a 
szívek is őrzik, ezért nem 
merülhettek feledésbe. 
Ország- építő munkássá-
guk jelentősége, hogy a 
nemzet újbóli felemelkedését annak szellemi és lelki 
megújulásában látták. A táblákat a ma élő hivatali utó-
dok, Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere, Lázár 

János Miniszterelnökséget vezető miniszter úr leplezte le 
és dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr áldotta meg. 
   Mostani ünnepségünkkel méltó helyükre állítottuk a 
köveket, amelyek elődeinkről beszélnek, összekötnek 
generációkat és így hidat építenek múlt és jelen között. 
Ezt teszi a diófa is, ezért vált az alkalom jelképévé.  
   Diófát az ember az unokáinak ültet, hogy a termését 
majd utódai élvezzék. A dió a jövendőbe vetett hitre 
utal, a bölcsesség szimbóluma. Magjában ott rejtőzik a 
hatalmas fa lehetősége, amelyhez egy emberöltő kell. 
Ugyanígy van a tudás is, amelyet hosszú évek kitartó 
munkája érlel. A diófa a magyarok szent fája, amely 
életünk mindkét kapujának 
őrzője. Láthatjuk benne a 
bölcsőt és a koporsót 
ugyanúgy, de lehet a tisz-
telet és az emlékezés jele 
is. A dió összeköt időst és 
fiatalt, múltat és jelent, 
tudást és hitet, templomot 
és iskolát.  
   Ezért kapott minden jelenlévő vendégünk egy szem 
diót ajándékba.  

 Sz.A.  
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MÚLT-IDÉZŐ 

TÍZ ÉVES TALÁLKOZÓ 
   2014. szeptember 13-án tartottuk a 10 éves érettségi találkozónkat. Délután 2 
órakor hálaadó szentmisét mutatott be Miklós atya, ahol megemlékeztünk pedagó-
gusainkról és elhunyt társunkról. Ezt követően agapéval egybekötött osztályfőnöki 
órára gyülekeztünk az iskolába. Jó érzés volt újra együtt lenni, különösen a volt 
tantermünkben. A tablóképeinket nézegetve felidéztük, hogy ki mennyit változott. 
Sajnos kevés egykori tanárunk tudott eljönni és az osztályból sem volt ott mindenki, 
de ennek ellenére nagyon jó hangulatban és tartalmasan telt a délután.  
   Osztályfőnökünk, Horváth János tanár úr beszámolt az előző találkozónk óta történt iskolai változásokról. A délu-
tános nevelőnk, Vajda Magdolna tanárnő pedig régi fényképeket is hozott, melyek a tanulószoba ideje alatt ké-
szültek. Ezután tanáraink, majd mi is elmondtuk, hogy mi történt velünk az elmúlt 5 évben. 

Kun Mónika volt diák 

„EMLÉKEINK KINCSES LÁDIKÓJA” 
- Öt éve érettségizett diákok osztálytalálkozója - 

   Hatalmas élmény és válasz rengeteg kérdésre – talán 
így tudnám megfogalmazni, milyen is volt az osztályunk 
szeptemberben, első alkalommal megrendezett osztályta-
lálkozója. 
   Kíváncsiságtól vezérelve kezdtük el szervezni és szinte 
azonnal kiderült, hogy ez nem is olyan egyszerű. A ta-
pasztalatlanság, eltérő napirendek, a távolság... számta-
lan buktatója van egy ilyen esemény megszervezésének. 
Ezúton is köszönjük barátaink, szüleink, volt tanáraink ta-
nácsait és segítségét. Egy biztos: osztálytalálkozót szer-
vezni nem könnyű, de mindenképp megéri. 
   Abban, hogy a 12-es osztálytermünk ad otthont az ese-
ménynek, szinte azonnal megegyeztünk. Hogy utána ho-
gyan vagy hol folytatjuk, már nehezebb döntés volt. Vé-
gül a Bagoly vendéglőre esett a választás. Finom vacso-
ra, kellemes beszélgetések. Mi több kell egy jó estéhez? 
   A nosztalgia egy érdekes "dolog". Az ismerős folyosó-
kat járva akarva-akaratlanul felidéződtek bennünk régi 
csínytevéseink, tréfáink (tanáraink tréfái). A gimnáziumi 
éveink legviccesebb pillanatai. Közben kíváncsian vizsgál-

tuk volt iskolánk minden 
porcikáját. Új ablakok, 
régi kilátás... 
Ahogyan mi is, az iskola 
is változott. Vagy mi 
mégsem? Volt tanáraink 
mosolygása, egymásra 
vetett egyetértő pillan-
tása elárulta, ők már 
tudják. Még bennünk él 
a gyermek, a gimnazista. Az osztályteremben újra vissza-
kerültünk az iskolapadba és ismét diákokká váltunk. A 
komoly, felelősségteljes munkával töltött felnőtt élet már 
csak történeteinkben létezett. Újra együtt voltunk, újra 
gyerekek voltunk és ezt önfeledt nevetéssel igazoltuk. 
   Az osztálytalálkozó emlékeink kincses ládája. Időről 
időre megismerhetjük barátaink, tanáraink életét és kincs-
ként megőrizhetjük az emlékeket. Köszönettel tartozunk 
mindenkinek, aki lehetővé tette és segített abban, hogy ez 
az esemény megvalósulhasson. És türelmetlenül várjuk, 
hogy újra kinyithassuk ezt a kincses ládikát. 

Oláh László, egykori diák 



 

 

GÓLYAHÍR 
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Márkus Andrea német nyelv szakos tanárnő: 
- Szabadkán születtem, gyermekko-
rom egy részét ott töltöttem, majd 12 
éves koromban költöztünk Szegedre, 
ahol jelenleg is élek. Tanulmányaimat 
a Szegedi Tudományegyetem vé-
geztem, ahol 2010-ben német-szerb 
szakos tanári diplomát szereztem. Az 
egyetemi évek alatt lehetőségem 
volt több alkalommal hosszabb-
rövidebb ideig Németországban 
tartózkodni, először ösztöndíjasként 
tanultam Regensburgban, majd nyelvgyakorlás céljából 
munkát vállaltam Stuttgartban. Diplomám megszerzése után 
felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Szláv Nyelvtudomány 
Doktori Programjára, ahol 2013-ban abszolutóriumot sze-
reztem, jelenleg pedig a doktori disszertációmon dolgozok. 
2010 szeptemberétől a Szegedi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán óraadó tanárként részt veszek a szla-
visztika (szerb) szakos hallgatók oktatásában. Szakmai ta-
pasztalatomhoz jelentősen hozzájárultak a nyelviskolák 
megbízásából tartott nyelvtanfolyamok is. Fontos számom-
ra, hogy az óráim jó hangulatban teljenek, igyekszem ba-
rátságos légkört teremteni, ahol mindenki jól érzi magát, 
ezzel is hozzásegítve a diákokat a német nyelv elfogadá-
sához, megkedveléséhez. A 2014/2015-ös tanévben a 7.b, 
a 8.a, a 9.G, a 10.G és a 11.G osztályokban tanítok né-
met nyelvet. Az első benyomásaim a SZIGNUM-ról nagyon 
pozitívak, kedvesen és segítőkészen fogadott mindenki. 
Szabadidőmben szeretek utazgatni, túrázni, biciklizni, tor-
tákat, pitéket és bonbonokat készíteni. 
 

NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOR 

   Ezen a nyáron is két turnusban vártam az ügyes kezű gyerekeket a kéz-
műves táborba. Mindkét héten többféle kis tárgyat készítettünk: „Ne za-
varj!” tábla, csipesz, doboz, tányér…. Sok érdekes technikai megoldással 
is megismerkedhettek a gyerekek. Volt decoupage-, paverpol-technika, 
antikolás, festés, ragasztás.                                 

 Győrfi Józsefné tanárnő 



 

 

FÓKUSZ - SZAKKÖRÖK 
SZAK(KÖR)KÉP 

 
Fotó-videó 

A fotó-videó szakkör keddenként 14-15:30-ig az informati-
ka teremben azokat a felsős és gimnazista SZIGNUM-os 
tanulókat várja, akik már korábban is részt vettek a szak-
kör munkájában. Fontos részvételi követelmény és lehetőség 
a szakköri munkára a jó tanulmányi eredmény és magatar-
tás. 
Minden csütörtökön 15:30-17-óráig pedig szintén az infor-
matika teremben, a 4-5-6-os SZIGNUM-os diákoknak van 
lehetőség a fentiek figyelembe vételével részt venni a 
szakkör munkájában. Jelentkezni Czibolya Kálmán tanár 
úrnál lehet.  

Francia 
Francia fakultáció hétfőnként fél 3-tól 4-ig a nyelvi terem-
ben van; francia szakkörre várja az érdeklődő gimnazistá-
kat Veréb Sándorné tanárnő keddenként  fél 3-tól 4-ig.  

Nagyok kórusa 
Szűcsné T. Kis Gabriella tanárnő keddenként, 14:30-tól  
tartja próbáit felsős és gimnazista diákoknak. A kari foglal-
kozásokra azokat várja Gabi néni, akik valóban kedvet 
éreznek, megfelelő adottságokkal rendelkeznek, és szíve-
sen fellépnek iskolai és egyházi ünnepeken. Féléves terveik-
ben szerepel a misékre, népdaléneklési versenyre, 
idegennyelvi délutánra és karácsony-váró szentmisére ké-
szülés. Az eddigi tagok mellett, újak jelentkezését is várja. 

Kerékpáros Baráti Kör 
A sok szép megvalósult úti céllal és kilométerrel büszkélke-
dő társaság szeretettel várja az érdeklődő bicajosokat 
évközi kisebb túrára, kirándulásra, melyeket plaká-
ton hirdet meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör-
 képviselteti magát, és ügyességi feladatokkal várja a diá-
kokat. 
A 2014/15-ös tanévben kerékpáros szakkört is indítunk 5-
12. évfolyamos diákok számára: 
 - Ősszel, tavasszal havonta kerékpáros kirándulás, 
ügyességi gyakorlatok 
 - Télen kéthetente KRESZ és bicikliszerelési foglal-
kozás 
Jelentkezés: Horváth János igazgatóhelyettesnél. 

Úszás 
Kanderné Németh Györgyi tanárnő hétfőnként, 15 órától 
16:30-ig várja a városi fürdőben elsősorban azokat a diá-
kokat, akiknek van előképzettségük, és akiknek nincs óra-
rendbe épített úszás órájuk, tehát a hetedik évfolyamnál 
idősebbeket. A szakkör díja alkalmanként 300 Ft-ba kerül, 
látogatásának feltétele ezen kívül a képességfelmérés és a 
fegyelmezett magatartás.  

Infó délután  
Szabó Anita tanárnő novembertől, hétfőtől szerdáig, 16:00
-16:55-ig, péntekenként 15:00-15:55-ig várja az informa-
tika iránt érdeklődőket a szaktanteremben.  A foglalkozá-
sok célja a tanulás, gyakorlás elősegítése, információszer-
zés, segítségnyújtás, és a tanulmányi kötelezettségek teljesí-
tése után a hasznos, fejlesztő játékokkal egy kis kikapcsoló-
dás nyújtása.  

Rajz 
Brzózka Marek tanár úr korosztályok szerint várja a művé-
szet iránt érdeklődő, rajzolni tudó és szerető gyerekeket a 
5.b termébe. A felsősök számára a foglalkozás csütörtö-
könként lesz. A szakkör 14:00 – 15:30ig tart a részvétel 
osztályoktól függetlenül, más elfoglaltságokhoz igazítva 
történik, a szakkör célja itt a tehetséggondozás és a pályá-
zatokon való részvétel.   
Az alsósok számára péntekenként 14:00-15:30-ig tartanak 
a foglalkozások, amelynek karaktere különbözik a tavalyi-
tól, elsősorban a fejlesztésre a vizuális ismeretszerzésre 
épülnek. A szakkörökön való részvétel ingyenes, de Marek 
tanár úrral előzetes egyeztetést igényelnek.  

 Foci 
A labdarúgást kedvelő 5-6. évfolyamosoknak Kispál Csa-
ba tanár úr szakkört tart hétfőn 14:00-14:45-ig. Jelentkez-
ni a tanár úrnál lehet. 

Modern- és társastánc 
Az idei tanévben is lehetősége van diákjainknak a show 
táncok, latin-amerikai és standard táncok elsajátítására, 
melyeket az iskolai rendezvényeken bemutatnak. A foglal-
kozások ideje: csütörtökönként a kis tornateremben16:00-
17:30-ig. Bővebb felvilágosítás Szabó Anikó táncoktatótól: 
30/353 20 19. 

Tartalmas időtöltést kínálunk délután is! 
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SPORT, SPORT, SPORT 
 
    A Makói Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda által, 2014. szeptember 15-én ren-
dezett Városi serdülő atlétika versenyen a 
SZIGNUM diákjai remekült helytálltak. A 

2000 és 2003 között született versenyzők 6 versenyszám-
ban mérhették össze ügyességüket. A megmérettetésen az 
alábbi eredmények születtek: Szekeres Sarolta (5.a) 60 m 
futás 3. hely, kislabda dobás 4. hely,  Stachó Natália (6.b) 
60 m futás 4. hely, kislabda dobás 3. hely, Túri Edina (5.b) 
távolugrás 3. hely, 800 m futás 3. hely, Csizmazia Csenge 
(5.b)800 m futás 1. hely, Szekeres Réka (7.a) 800 m futás 
1. hely, Bohák Dominik (6.a)  800 m futás 3. hely, Pipicz 
Gábor (6.a) 60 m futás 4. hely, Xu Leila (7.a) távolugrás 6. 
hely. Felkészítőjük: Kanderné Németh Györgyi tanárnő. 
 
   Október 2-án, a Városi gyermek korcsoportos atlétika 
versenyen a 2004 és 2007 között született diákok futás, 
kislabda dobás, távolugrás versenyszámokban mérték ösz-
sze tudásukat. Iskolánk tanulói kiváló eredménnyel végez-

tek; az induló 21 fő 12 érmet szerzett. Hárman két érmet is 
szereztek; Nagy Kristóf 2.b, Vadlövő Katarina 3.a és Ta-
más Gálos 4.b duplán örülhetett. A SZIGNUM-osok össze-
sen 4 arany-, 3 ezüst-, 5 bronzérmet hoztak haza és két 
negyedik helyezést is pontszerzőként.  
Ügyes sportolóink és helyezéseik: Igaz Réka (2.a) kislabda 
dobás II., Szabó Elvira (3.b) kislabda dobás III., Nagy Kris-
tóf (2.b), távolugrás II., futás III., Vadlövő Katarina (3.a) 
kislabda dobás III., futás I., Kiss-Széll Ábel (3.a) kislabda 
dobás I., Fekete István Áron (3.a) távolugrás III., Horváth 
Dominik (4.a) kislabda dobás I., Tamás Gálos (4.b) futás I., 
távolugrás III.,  Kabók Dzsenifer (4.b) kislabda dobás II., 
Bárdi Miklós (2.b) futás IV., Nándori Mária (3.a), távolugrás 
III.hely.  
   Szépen helytálltak: Engedi Enikő 1.b, Suba Benjámin 2.a, 
Deneus Arthur 2.a, Bokor Richárd 2.b, Székelyhidi Apor 3,a, 
Soós Marcell 3.a, Novák Csongor 4.a, Kabát Goldina, Igaz 
Dániel, Burger Ábris.  
 

Kanderné Németh Györgyi tanárnőnek, versenyzőinknek és  
tanítóiknak gratulálunk, további szép sikereket kívánunk! 



 

 

HIT-ÉLET 
MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPE -  

ZARÁNDOKLAT MÁRIARADNÁRA 
   Aki zarándokol, nem kirándul, nem bámészkodik, nem 
sétálgat. A zarándok nem turista. Sokkal inkább olyasvala-
ki, aki egész életét egy útnak fogja föl, s e hosszú út folya-
mán akár többször is útra kel kisebb távolságokra, hogy 
lelkileg megerősödjön, erőt gyűjtsön az előtte álló útsza-
kaszra. Ezért indultunk el október 8-án Máriaradnára, az 
ősi Csanádi Egyházmegye búcsújáró helyére. 
   Egy zarándoklaton sok mindent megtanulhatunk. Például 
azt, hogy legyünk nyitottak a meglepetésekre - amikor már 
azt hittük, lekéssük a mise kezdetét, kiderült, hogy még 
majdnem egy óránk van addig. Elsajátíthattunk valamit a 
hit erejéből - úgy zengett, harsogott az ének a nép ajkán, 
mint errefelé ritkán. Végül, de nem utolsó sorban megta-
pasztalhattuk, miért fontos az összefogás.  

   A zarándok ugya-
nis ritkán jut előre, 
ha csak a maga ere-
jére támaszkodik. 
Ezen az úton közö-
sen, egymást erősít-
ve vettünk részt: 
maroslelei hívek, az 
egyházi iskola taná-
rai, nővérei és diákjai, valamint plébániánkhoz tartozó ke-
resztények. Ha egymást nem támogatjuk, ha nincs összefo-
gás, nem haladunk előre. Ha viszont igen, közel kerül a 
megújulás.  
   Az idei év belső megújulása után jövőre visszatérhetünk 
Radnára, ahol immár a külsejében felújított bazilika fog 
várni minket.                                                    Zoltán atya 
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A BOLDOGSÁGOK ÚTJA 
„Boldogok a lélekben szegények, övék a mennyek országa.” (Mt 5,3) 

    Máté evangéliumából az első boldogság mondatot idéztem. Gondoljuk együtt végig, milyen lelki 
tartalmakat hordoz a mondás. 
   A szegény szó többértelmű kifejezés. Gazdasági értelemben a nincsteleneket értjük alatta, politi-
kailag a szabadságtól megfosztottakat, vallási vonatkozásban: lelki szegények. Ők azok, akik biza-

lommal fordulnak Isten felé, rá hagyatkozva élnek.  
   Képzelj el egy szobát, rengeteg kincs található benne. Azt veszed észre, hogy szíved ragaszkodik ezekhez a lebilin-
cselő javakhoz. Lekötik minden gondolatodat.  
   Az arám ’ani’ szó jelentése arra hívja fel a figyelmünket, hogy legnagyobb kincsünk Isten legyen. Ez az Istenre találás 
végtelen örömét mutatja meg számunkra, ha erre az útra lépünk. Ortensio da Spinetoli a következőképpen ír: „A lélek-
ben szegény” a teljesen nincstelen ember, aki nem csak a kevésbé fontos anyagi javaktól szakadt el, hanem elsősorban a 
szellem, az akarat, a saját elgondolások és az egyéni érzések magasabb rendű értékeitől. Önmagától, emberi látásától 
és vágyaitól megfosztva kész arra, hogy befogadja az ország transzcendens és egyben paradox értékeit. Ez a belső 
készség nélkülözhetetlenek mindazok számára, akik Krisztus követőivé akarnak válni.” 
   Készek vagyunk arra, hogy erre a keskeny ösvényre lépjünk, amely a mennyei boldogsága vezet, ahol meglelhetjük 
legdrágább kincsünket? (folytatjuk)                    Magyaros Rita M. Veronika SSND 

MAKÓI EGYHÁZI PANTHEON (3. RÉSZ) 
   Makó város arculatát és benne a vallásos lakosság életét döntően alakították jeles katolikus egy-
házi és világi személyek. Illő, nekünk utódoknak, hogy megemlékezzünk életpéldájukról, tanuljunk 
tetteikből, műveikből. Ezt a sorozatot az ő tiszteletükre szenteljük. 
A régi épület megálmodója: Bezdán József esperes-plébános 
   Bezdán József Szegeden született 1866. március 19-én. Középiskoláit a szegedi piaristáknál, 
a teológiát Temesvárott végezte. 1889-ben szentelték pappá. Ebben az évben jelent meg-
 Latzkovits Ádám társszerzővel közösen írt műve: „A Csanádi Növendékpapság Egyházirodalmi 
Iskolája”. Mercyfalván, Óbébán és Szeged-Rókuson volt segédlelkész, 1897-ben lett 
torontáltordai plébános, 1913-tól a törökbecsei kerület esperese.  
   1918 novemberétől a Csanádi egyházmegye Maroson és Tiszán túli részeinek püspöki helynö-
ke, vikáriusa. 1919 decemberétől az egyházmegye magyar közigazgatás alatt álló részének 
általános püspöki helynöke. 1923 decemberében XI. Pius pápa pápai prelátussá nevezte ki. Részt vett a megye és Makó 
politikai és társadalmi életében. Tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak és a város képviselő-testületének. 
A Csanád Vezér Reálgimnázium püspöki biztosa. Rendszeresen megjelent a Makói Belvárosi Katolikus Kör rendezvényein 
és eseményein. Makóra kerülve fontosnak tartotta a középfokú oktatás és a zenekultúra emelését. Dr. Sümeghy Dezső 
Csanád megyei főlevéltáros vezetésével megalakult a katolikus énekkar. Miután a karnagyot a Sopron megyei levéltár 
igazgatójává nevezték ki, lampionos szerenáddal búcsúztak tőle. A banketten Bezdán József, Kelemen Ferenc és Klivényi 
Lajos segédlelkész búcsúztatta. Később a katolikus iskola keretében zene- és énekiskolát hozott létre, ahol délutánonként 
szegedi szakosok tanítottak. Akkor az országban másutt nem működött katolikus jellegű zene- és énekiskola.  
   Nevéhez köthető iskolánk tér felöli tömbjének megépítése, pontosabban annak 1927-ben történő megkezdése. Az 
előtte itt álló ún. „Fehér iskola” korszerűtlenné és veszélyessé vált, ezért Klebelsberg Kunó kultuszminiszter és Glattfelder 
Gyula csanádi püspök támogatásával kezdődhettek el a munkálatok. 1931-ben, a gazdasági világválság hatására 
azonban a pénz elfogyott. 
   Része volt abban, hogy a Nemzeti Színház bemutatta Makón, Arnould Grában francia írónak, 1452-ben írt Passiójáté-
kát. A világ legmegrázóbb tragédiájának jelenetei Váradi Antal átdolgozásában, Lavotta Rezső liturgikus zenéjével 
kerültek színre. 1931-ben szeged-belvárosi plébánossá nevezték ki, de már 1932. február 9-én elhunyt. 

Szűcs Tamás tanár úr 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
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FÜRKÉSZ ROVATBA 
 VÁLOGATTA AZ IDB - 

Október hónap sztárja: 
Sigourney Weaver: Golden 
Globe-díjas amerikai színésznő 
1949. október 8-án született New 
Yorkban Susan Alexandra 
Weaverként. Sigourney Weaver 
1984. október 1-jén ment hozzá a 
filmrendező Jim Simpsonhoz. Egy 
lányuk van, Charlotte Simpson.  
Folyékonyan beszél franciául és 
németül. A hatalmas kasszasikerű 
Alien filmekben játszott Ellen 
Ripley hadnagy szerepében. De 

láthattuk őt a Jégvihar, a Gorillák a ködben, a Szellemirtók-
ban, az Avatarban valamint igen sok ismert filmben. 
   A színésznő aktív környezetvédő. A Gorillák a ködben 
című filmben játszott szerepe után a Dian Fossey Nemzetkö-
zi Gorilla Alapítvány támogatója lett és ma is az alapít-
vány tiszteletbeli elnöke.  
  
Érdekességek: a Disney-hercegnőkről 

• A Disney-hercegnők legfiatalabbika Hófehérke, aki min-
dössze 14 éves és csillagot kapott Hollywoodban a Hí-
rességek Sétányán 1987-ben. Ő az egyetlen hercegnő, 
akinek ez megadatott. 

• Ariel neve hé-
berül azt jelenti: 
Isten oroszlánja. 

• Pocahontasnak 
tetkója van – ez 
rajta kívül egyik hercegnőről sem mondható el. 

• Csipkerózsika összesen 18 percet szerepel és 18 sornyi 
szövege van – ezzel ő a legcsendesebb Disney-
hercegnő. 

• Csak Meridának vannak fiútestvérei.  
Egy perc (angol) humor:  

 
Gyere velünk moziba!  
Filmajánló: Az éhezők viadala 3. – A kiválasztott, ameri-
kai kalandfilm  
  Bár minden ellene szólt, Katniss Everdeennek kétszer is 
sikerült élve kikerülnie az Éhezők Viadalából. 
Túlélt minden megpróbáltatást, de még mindig 
nincs biztonságban. Mert a Kapitólium bűnba-
kot keres a lázadás miatt. Snow elnök pedig 
egyértelművé tette: a Kapitólium haragja elől 
senki sem menekülhet. Sem Katniss családja, 
sem a barátai, sem pedig a 12. Körzet lakói. 
De közeledik a végső forradalom ideje. Amikor a nép vég-
re szembeszáll a Kapitólium zsarnokságával.  

És ebben a forradalomban Katnissnek döntő szerepe lesz. 
Az ő bátorságától, kitartásától és eltökéltségétől függ 
Panem jövője. Mert ő a kiválasztott. De maradt-e elég ere-
je hozzá, hogy megvívja az utolsó, mindent eldöntő harcot?  

 
KEDVENC VÁROSUNK: Eger 

 
Eger, egy megyei jogú- iskolaváros, az Egri kistérség és 
Heves megye székhelye, a Mátra és Bükk között, az Eger-
patak völgyében, közvetlenül a Bükk hegység délnyugati 
lábánál.  
 
CÍMER: A kék pajzs zöld talpán termé-
szetes színű, két lőréses védőfal áll, amit 
három pártázatos, nyitott kapujú bástya 
erősít. Balról ezüst egyszarvú ágaskodik. 
Az unikornis mellső lábaival egy hegyével 
felfelé álló, arany markolatú pallost tart 
a földesúri pallosjog jelképeként. A kard-
ra tekeredő, zöld kígyó azt szimbolizálja, hogy hit legyőzi 
az álnokságot és a gyűlölködést. A kard hegyén ezüst hat-
ágú csillag, a pajzsfő közepén arany napkorona fele. A 
csillag és a nap az éjszakák és a nappalok váltakozását 
jelképezi. Jobbról természetes színű, kiterjesztett szárnyú 
sas lebeg, karmai között nyitott könyvet tart. A karmaival 
az evangéliumot tartó sas szent János apostolra, az egri 
főegyházmegye védőszentjére utal. 
 
ÜNNEPEK:   

Az Egri Vár Napja 
Gárdonyi Emléknapok 
Egri Bikavér Ünnep 

 
 
ÍZVILÁG: Egri káposztás tyúk 
 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI EGERBEN: 

           Vár                      Bazilika           Dobó István tér 

TUDTAD? 

  Az egri bikavér: többféle kékszőlőfajta borából készülő 
borházasítás. A modern egri bikavér nagy testtel, közepes-
magas csersav- és alkoholtartalommal, szép savakkal ren-
delkező, karakteres, fűszeres és gyümölcsös aromájú vörös-
bor.  

   Az egri legenda szerint a bikavér elnevezés a török idők-
ből származik: az egri várat az oszmán túlerő ellen védő 
vitézek megerősítésére a vár kapitánya, Dobó István vörös-
bort hozatott fel a pincékből.  

   A törökök látták, hogy az italtól a vitézek új erőre kaptak 
– és babonásak lévén, a lecsurgó vörös folyadékról azt 
hitték, a bikák vérét issza az ellenfél. Nem is mertek tovább 
harcolni ellenük.  

   Ez a legenda aligha igaz ugyanis hazánkban a török 
hódoltságig kizárólag fehérbort termeltek, a kadarka faj-
tát.                



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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150 ÉVVEL EZELŐTT,  
1864. OKTÓBER 5-ÉN HALT MEG MADÁCH IMRE 

   Madách Imre 1823. január 21-én született a Nógrád 
megyei Alsósztregován vagyonos középnemesi család-
ban. Apját 14 éves korában elveszítette, ezután anyja 
irányította a birtokot. Négy testvére volt (két fiú, két 
lány). Magántanuló volt, vizsgáit a váci piarista gimnázi-
umban tette le. Pestre került, a jogi kar hallgatója lett. 
Megismerkedett Kölcsey, Vörösmarty, Bajza, Eötvös, Sha-
kespeare, Victor Hugo műveivel, eljárt a Pesti Magyar 
Színház előadásaira, olvasta az Athenaeum folyóiratot. 
Latinul, németül, franciául olvasott, összesen hat nyelvet 
ismert. 1840-ben Pesten megjelent első verseskötete /
Lantvirágok/. 1841-ben befejezte egyetemi tanulmá-
nyait. Egy év múlva megszerezte ügyvédi képesítését. 
Balassagyarmaton joggyakornok lett, majd kinevezték 
aljegyzőnek. Bekapcsolódott a politikába, a centralisták 
híve volt. Az ellenzék szónokaként vált ismertté a megyé-
ben. Később szívbaja miatt le kellett mondania az al-
jegyzőségről, de továbbra is jelentek meg cikkei. 
   1845-ben feleségül vette Fráter Erzsébetet. Házassá-
guk kudarcba fulladt a feleség hűtlensége miatt, 1854-

ben elváltak. A házasságban 
három gyermekük született. 
Madách betegeskedése miatt 
nem vehetett részt a szabad-
ságharcban. A családban so-
rozatos tragédiák történtek. 
Forradalmárok rejtegetése 
miatt feljelentették, majd le-
tartóztatták. Pozsonyban, s 
ezután Pesten raboskodott. 
Birtoka jövedelmét lefoglalták, de 1853-ban bizonyíté-
kok hiányában kiengedték a börtönből. 1862-ben jelent 
meg Az ember tragédiája. Ez a mű egyetlen nagy kér-
désre keresi a választ: vitte-e előbbre a civilizáció az 
embert?  A Kisfaludy Társaság és az Akadémia is tagjai 
sorába választotta. 1860-61-ben megírta Mózes című 
drámáját. 1860-61-ben ismét bekapcsolódott a politiká-
ba, Nógrád megye országgyűlési követévé választotta. 
1861-ben a pesti országgyűlésen a radikálisabb hatá-
rozati párthoz csatlakozott. Egészségi állapota egyre 
romlott, 1864. október 5-én Alsósztregován halt meg.  

Barócziné Jantos Éva tanárnő 

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁD, NORBI! 
KOVÁCS NORBERT VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMET SZERZETT 

Kiváló sportolónk legutóbbi, országos kick-box sikerei után 
még csak latolgattuk a világversenyen való részvétel lehető-
ségét. Azóta Kovács Norbert 12. G osztályos tanulónk ma-
gyar bajnok lett, amivel kvalifikálta magát az olaszországi 
korcsoportos világkupára. A Makói Budo Klub versenyzője 
a rendkívül erős és nagy létszámú mezőny nehézsúlyú dön-
tőjében a dobogó második fokára állhatott fel.  
- Hogyan kell elképzelnünk egy világbajnokságot? 
- 1500 versenyző részvételével az eddigi legnagyobb 
szabású utánpótlás világversenyt rendezték meg Olaszor-
szágban, 2014. szeptember 9-e és 14-e között. Magya-
rországot 126 fős delegáció képviselte, az edzőkkel és 
kísérő családtagokkal együtt.  Riminiben, a tengerparton, 
egy három csillagos szállodában voltunk elszállásolva.  
Már 6.-án a helyszínre utaztunk, ahol a megnyitó ünnep-
ség és az előadások után kezdődtek a ringes és pástos 
küzdelmek; ezen a megmérettetésen ugyanis a kick-box 
valamennyi ága képviseltette magát. Az elődöntőben az 
első menetet technikai KO-val én nyertem, az orosz ellen-
felemnek kiugrott a válla. A döntőben már nehezebb csa-
tát vívtam az észt versenyzővel; végigvittük a három me-
netet, de ő pontozással végül jobbnak bizonyult. Így K1 
Junior 2-ben, ami a 17-18 éves korosztályt jelenti, +91 
kg kategóriában második helyezett lettem a világkupán. 
- Mit éreztél, amikor a dobogó második fokára léphettél? 
Nagyon örültem az ezüstéremnek, bár jó lett volna a ma-
gyar himnuszt hallani az eredményhirdetésnél.  

Némi csalódottság 
azért volt bennem, 
mert nem lehetett ott a 
versenyen a személyi 
edzőm és így nem tu-
dott biztatni, tanácso-
kat adni a küzdelem-
ben, ezért voltak tech-
nikai gondjaim. Bár 
telefonon tartottuk a 
kapcsolatot, de ez nem volt az igazi. Makóról egyedül 
mentem és először nem ismertem senkit; persze azután 
gyorsan összebarátkoztam másokkal, de a versenyen 
elég nagy nyomás nehezedik az emberre és lelkileg jól 
jött volna a személyes támogatás.  Természetesen azért 
nem voltam teljesen egyedül, mert velem volt a Jóisten.  
- A hazaérkezés hogyan zajlott? 
- Óriási örömmel fogadtak itthon, meglepetésemre egy 
köszöntő ünnepséget is rendezett a klubom a családom 
tagjaival együtt. Nagyon jólesett és büszkeséggel töltött 
el a sok gratuláció és érdeklődés. Azóta felfüggesztettem 
a komoly felkészüléseket, jó, ha heti egy alkalommal le 
tudok menni edzeni, segédedzősködni. A tanulást helyez-
tem most előtérbe, mert komoly felvételi áll előttem, a 
Nemzetvédelmi Egyetemre szeretnék bejutni. A verseny-
zésről nem mondtam le, a felsősokú tanulmányaimmal 
együtt, szeretném tovább építeni a sport pályafutásomat 
is és további jó eredményeket elérni.  
- Gratulálunk, és további sikereket kívánunk! Hajrá, Norbi! 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Táskamegáldó – Plébániai Veni Sancte szentmise 

 

   Immáron hagyományosan szeptember közepén ünnepi szentmisével indítottuk a plébá-
niai új pasztorális évet. Zoltán atya megáldotta az oltár előtt felsorakozott iskolatáská-
kat, s egy kis érmet kapott mindenki, ami emlékeztet erre az eseményre a későbbiekben 
is. A Szentlélek segítségét, vezetését kértük az egész évre. 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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VÁGTUK A SZENT GELLÉRT NAPOT…ÉS ÉRTETTÜK EGYMÁST 
 

   A hagyományok szerint, mi nyolcadikosok, szeptember 27-én, szombaton délelőtt, Sze-
gedre az Alsóvárosi Ferences templomba látogattunk, a Szent Gellért Ifjúsági Napra. Ek-
kor közösen ünneplik a fiatalok a Szeged Csanádi Egyházmegye védőszentjét egy színes, 
tartalmas programsorozat keretében. Mi remekül éreztük magunkat a más iskolából jött 
gyerekekkel. 
 A legjobban nekünk az akadálypályák tetszettek; a kedvencünk az volt, amikor a távcsö-
vet megfordítva kellett egy madzagon végigmenni. Ügyesek voltak a lányok a kötélhúzás-
ban is, minden próbálkozáskor mi győztünk a fiúk ellen. Vicces volt, amikor egy bő ruhában kellett két embernek körbe-
kerülnie egy fát időre. Nagyon jó alkalom volt ez a feladat arra, hogy új barátokat szerezzünk.  
   Minden évben más-más témáról beszélgetnek velünk, az idei év mottója a “Vágod? – hogy értsük egymást…”  volt. Az 
egész napos alkalmat lelki tartalommal kezdtük és azzal is végeztük. Kezdésként Gyulay Endre nyugalmazott püspök úr 
reggeli elmélkedését hallgattuk meg, majd előadások következtek a szeretetteljes kommunikációról. Befejezésként a 
közös szentmisén vettünk részt.  
   Amíg vártunk a buszra, ami hazahozott minket, még menyasszonyt is láttunk, de nem csak emiatt voltunk szerencsések. 
Jól éreztük magunkat, de nagyon elfáradtunk és alig vártuk, hogy hazaérjünk.  

Vadlövő Regina, Korcsog Gyöngyi és Czakó Edina 8.a   

„AZ A HITÜNK, HOGY AZOK A KICSI LÉPÉSEK,  
AMIKET MEGTESZÜNK, HATÁSSAL VAN A NAGY EGÉSZRE.  
HA SOKAN TESZÜNK MEG EGÉSZEN APRÓ DOLGOKAT,  
AKKOR AZ EGÉSZ VILÁGOT MEGVÁLTOZTATHATJUK.” 

Meglátogatta a SZIGNUM-ot Maureen nővér,  
az SSND közösség Általános Tanácsának tagja -  

 
Virtuális világ körüli utazást tehettek a SZIGNUM tanulói és 
pedagógusai közül azok, akik részt vettek Maureen nővér 
előadásán. A szerzetesnő az SSND közösséget irányító Álta-
lános Tanács tagjaként a világméretű szervezet munkájának 
egyik irányítója, aki magyarországi vizitációja során kereste 
fel makói nővértársait és diavetítéssel mutatta be az itt élők-
nek a kongregáció különböző tartományait. 
- Hatan vagyunk az Általános Tanácsban, amelynek Rómá-
ban van a székhelye. Én az időm legnagyobb részét még-
sem ott töltöm, hanem a világot járom. A feladatom az, 
hogy erőt, inspirációt és lendületet adjak az iskolanővérek-
nek abban, hogyan éljék a „Szeretet nem várhat” iránymu-
tató dokumentumot. A vezetői munkánk egy jelentős részét 
arra szánjuk, hogy a rendünk tartományfőnöknőivel dolgoz-
zunk, akik tovább adják a saját nővéreiknek a találkozó-
kon, konferencián elhangzottakat. További fontos része a 
hivatásunknak, hogy szerte a világban meglátogassuk a 
nővéreket, ahogyan én ezt most teszem Magyarországon. 
Mindig kitűzünk egy általános célt, mielőtt elindulnánk ezek-
re a vizitációkra; jelenleg ezt a rendtársaink 
energetizálásában és egyesítésében jelöltük ki. Ezek a láto-
gatások kölcsönös tanulást is jelentenek; egyrészt a nővérek 
megismerik azt, hogyan néz ki nemzetközi méretekben a 
kongregáció, másrészt mi bepillantást nyerünk az adott 
tartomány konkrét helyzetére, a folyamatának megvalósu-
lásának állapotára. Nagyon tiszták és világosak az irány-
mutatások, amelyeket követnünk kell, nincs más dolgunk, 
mint ezeket megélni.  
- Nagyon szép célkitűzésről hallottunk az előadásban, misze-
rint a „Szeretet nem várhat!” Mit jelent ez a gyakorlatban? 
- Ezt a fontos kijelentést az alapítónk tette egy levelében: 
„Egységben és kevéssel is megelégedve elmegyünk az 
egész világba, mert a szeretet nem várhat.”  Kongregáci-
ónk Németországban egy nagyon pici közösségként indult, 
akik hamar eljutottak Észak- és Dél-Amerikába majd szerte 
az egész világba. Boldog Terézia anya, annak ellenére, 

hogy nagyon 
fiatalon alapítot-
ta ezt a rendet, 
valószínűleg a 
vérében hordoz-
ta a nemzetközi-
séget. Az édes-
apja hajósmester 
volt, a családjuk 
a Duna mellett 
lakott és Ő fo-
lyamatosan látta 
a különböző nem-
zetiségű hajók forgalmát.  
Mi öt pontban foglaltuk össze, mit is jelent ez a mondat 
számunkra. Ezek közé tartozik például a dialógus életfor-
ma, amit ha gyakorlunk, az az egymással való kiengeszte-
lődéshez és megtéréshez vezet. A másik fontos gondolat, 
hogy az egység tanúi legyünk a világban, mert ugyan 
könnyű lenne szétszóródunk, de ha folyamatosan azon mun-
kálkodunk, hogy közösségben maradjunk, az egyfajta tanú-
ságtételt jelent.   
  - Mi a titok: a szeretet? A szolgálat? 
- A hűség. Egy egészen gyakorlati példát említek. Létezik 
nálunk a dialógus asztala; de ha közben feszültség vagy 
vita támadna köztünk, megtehetnénk, hogy otthagyjuk a 
beszélgetést és akkor nem sikerül megvalósítanunk a mun-
kánkat. Hűségben maradni azt jelenti, hogy nem adjuk fel.  
Az a hitünk, hogy azok a kicsi lépések, amiket megteszünk, 
hatással van a nagy egészre. Ha sokan teszünk meg egé-
szen apró dolgokat, akkor az egész világot megváltoztat-
hatjuk. A hűség azért nagyon fontos, mert az út hosszú.  
- Komoly és felelősségteljes munkája mellett hogyan tud ki-
kapcsolódni? 
  Nálam az vált be, hogy minden nap 45 percet gyorsan 
gyalogolok, próbálom a tai chi-t szorgalmasan gyakorolni 
és reggelente fél 5-kor kelek, hogy egy hosszú imával 
kezdjem a napot. Ez a három dolog segít nekem, bárhová 
is megyek a kongregációban. Természetesen nagyon fá-
rasztó a folyamatos úton levés, de ha találkozom a nővér-
társaimmal és megismerem őket, az akkora energiával tölt 
fel, amire egy jó alvás sem képes.                  

  Szabó Anita 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
A SZOBORI BÚCSÚN JÁRTUNK 

 
   2014. szeptember 7-én, a 7. b osztályosokkal részt vettünk a Szobori búcsún, Ópusztaszeren. Megér-
kezésünk után meghallgattuk a délelőtti szentmisét, amelyen Balczó András olimpiai bajnoknak átadták 
a Szer Üzenete-díjat. Nagy élmény volt, hogy közösen megtekinthettük a Feszty-körképet. Ezután 2-3 fős 
csapatokat alkotva bejártuk a skanzent. Lehetőségünk volt megnézni a lovasbemutatót, Anonymus szob-
rát és többünket bevontak a régi, falusi iskola tanítási órájába is. Feladatokat kellett megoldanunk és 
érdekes kérdésekre válaszoltunk az Emlékparkkal és az alkalommal kapcsolatban. Tudtunk emléktárgya-
kat is vásárolni és a nap végén készítettünk egy közös csoportképet is. Élményekkel gazdagon és na-
gyon elfáradva tértünk haza.                                                     Gilinger Boglárka és Márton Zsófia 7.a   
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KÜLÖNVÉLEMÉNY - ZÁDORI BENCE 12.G 
PEREPUTTYTÁR 

   Gimnazistaként gyakran ücsörögtem az iskolai könyvtárban. 
Na, nem azért, hogy olvassak, mert azt nem illik, de hogy se-
gítsek az elektronikus adattárhelyet megvalósítani. A hely 
maga nem volt könyvtári, túl kicsi volt. Két négyzetméter kö-
zött kábelháborúzott két számítógép a konnektorokért. Az 
egyik új volt, a másik nem. És mivel a középkorú berendezések 
nem tudják felfogni, mi az a vezeték nélküli internetkapcsolat 
– és még imádkozni sem tudnak –, mindig a fiatalságra kell 
hagyatkozni. Pedig a fiatalság nagy bolondság. Nevetséges 
ez az egész világháló is, úgy ahogy van, meg se lehet fogni, 
de ő magába tud szőni. Micsoda aljasság ilyet kitalálni! 
Annyira nem készül semmiből és sodorja magába az ismeretet 
– és leszünk egyre kelekótyábbak –, hogy felváltja a tollat, a 
ceruzát meg a síkra szeletelt, hajlékony palatáblát is, amit a 
fákból vonnak ki, és amit furfangosan papírnak nevezünk. Ez a 
valami meg egy nagy semmi, ami van, és ami ráokádik a vil-
lanyszámla összegére még néhány véget aligha érő nullát. 
Meg a klaviatúrák sem pötyögtethetők a végtelenségig, az 
egerek sem cincoghatnak eleget, de én mondom, ha ezek a 
kontinentálisan fetrengő elanyátlanodott vállalatok nem lob-
biznának, biztos mindegyik bírná örökké. De hát a szalagmun-
kásoknak is ennie kell valamit. A múltkor néztem csodálkozva, 
hogy apám évek után megint Forma-1-et néz és ezeknek a 
cirkuszi artistáknak, vagy ahogy a tömegkultúra szankcionálja: 
pilótáknak a technikai berendezése mutálódott. Legalább 
anyámnak immár nem kell háborognia, hogy miért vinnyognak 
ezek a versenyautók a sebességtől. Aztán hallottam csak, 
hogy ez azért van, mert takarékoskodnak. Tehát ha nekem 
valaha kinő az ádámcsutkám, nem fogom többé a zajt szeny-
nyezni. 
Ami az adatkezelést illeti, sosem látott könyvek azonosítószá-
mát kellett hol begépelnem, hol meg egy pengétlen villanybo-
rotvával a technika agyába csókoltatnom ilyen vonalas izéken 
keresztül. Meg pecséteket kellett nyomkodnom a tizenhetedik 
oldalakra meg az utolsókra. Volt azonban, mikor ki voltak 
tépve és komoly tanácsot kellett összeültetni az igazgatóúrral. 
Aztán megegyeztek a magyartanárommal, hogy az azutáni 

oldalt kell ilyen esetekben megerőszakolni. 
Meg volt ezeknek a könyveknek a gerincén egy betű meg egy 
szám. CUTTER-nek illet nevezni. Az író vezetéknevének iniciálé-
jából volt a betű, a számot meg csak úgy kapta mint az 
élfocista a mezen a két lapockája közé, hogy tudja az edző, 
hova kell ütni, ha torkára akad a balszerencse, mert kikapott 
a csapat. Tele van tutyimutyi emberekkel ez az intézet, de 
legalább a lányok szépek, meg nagyon aranyosak is, meg azt 
is szeretik, ha jeles bizonyítványt mutathatnak fel az anyuká-
juknak nyárelején. Én hozzájuk szoktam simulni ha akad egy 
negyed órám két tanóra között, és miért ne akadna, és beku-
kucskálok a kis butácska világukba, aminek a transzcendense 
azzal az expresszivitással ad magáról életjelet, hogy megrí-
katja ezeket a szép leányzókat miután feldolgoztatja bennük 
a kamu-nemkamu históriákat, majd saját magukra kezdenek 
mutogatni és hangoztatni, hogy milyen igénytelenül képesek 
igazodni a bioszférához vagy épp fordítva; egyszóval annyi-
ra hülyének érzik magukat, hogy hajlamosak Anna Karenina 
példáját követni. 
Múltkor rombolok hazafelé a cébéából, balra tőlem egy nem-
zeti dohánybolt – ami a tévhit ellenére azért kapta ezt a ne-
vet, mert ezek olyan speciális trafikok, amiket áthoztunk ma-
gunkkal a Vereckei-hágón és ott lobog a zászlónkon a címer 
mögött jól elrejtve – és látom, hogy a hidrogénbombázott hajú 
kiscica nyalókával a szájában hebeg az anyjával, hogy men-
jen be vásárolni. A legrosszabb a történetben, hogy ez meg is 
történt. Tele van tutyimutyi emberekkel ez az egész intézet, ez 
az oltári kakukkfészek, amiben éldegélünk és amit a kakukk 
ülepe melegít. Keleten ez a kakukk sárga és beszél a csilla-
gokkal, a rómaiak szerint meg tele van barátokkal, a 
göncölszekéren partizik és allergiás a pálinkára. Ki így, ki 
úgy. 

De azért még itt vagyok és az irodalomtanárok második 
otthonát költöztetgetem a láthatatlan világméretű pókhálóra, 
amibe beleragad furmányosság, ami telehányja a számlákat 
bináris számjegyekkel. Néha azért próbálom tőrbe csalni az itt 
dolgozókat, de sajnos mind megtanult a szájával karatézni 
diplomáik megszerzése alatt. Én nekem meg csak ez lesz az 
első: a hallgatás. Meg a szép lányok. 

GYERMEKMISSZIÓS HÍREK FIDELIS NŐVÉRTŐL 
Nagy öröm számomra, hogy idén már három csoportban indult el a gyermekmisszió. Az elmúlt 2 hónap alatt a különböző föld-
részeket jártuk be, beszélgettünk arról, hogy hol hogyan élnek az emberek, mi az, amit mi itt Magyarországon – Makón aján-
dékba kaptunk, amiért hálásak lehetünk. Imádkoztunk egymásért, egymás szándékai-
ért. Az elmúlt pénteken mi missziósok vezettük a rózsafüzért. Olyan szép volt, ahogy a 
gyerekek előimádkozták! Milyen jó lenne, ha legalább egyszer mindenki eljutna októ-
ber folyamán erre az alkalomra is! Biztosan mindenkinek van kiért, miért imádkoznia! 
Október 19. missziós vasárnap:  a 9 órás ünnepi Szentmisében fogunk beszámolni 
pár szóban az előző napi budapesti ünnepről, kirándulásról! Valamint megjelent az új 
missziós képes falinaptár, ennek megvásárlásával szegény sorsú gyermekeket támo-
gathatunk. Minden évben van egy nagy projektünk, amivel valamilyen missziót támo-
gatunk. Ilyen volt az elmúlt években: Kárpátalja, Gambia, Kenya, India, Balaton mel-
letti kis plébánia, Kongó. Idén valószínűleg egy perui missziót fogunk támogatni, ahol 
egy magyar atya van kint. A naptár ára 400Ft. 



 

 

DIÁKIRODALOM - ZÁDORI BENCE 
TORONYÓRA 

   Még csak jegyesek, de már megjárták az Alpokat, a Kau-
kázust, függőlegesen átvergődtek a Kilimandzsárón. Részmun-
kaidős állást vállaltak; egy magas toronyóra mutatóit kalib-
rálták. Alattuk bogárnyi kocsitorlódás, köröttük a levegő mocs-
kával, a pirosló horizonttal egybekötött durva, lelketlen metro-
polisz. 
– Hány óra van? – kérdi a vőlegény. 
– Ha az otthonunkra tekintünk, mindjárt hét. Ha Brüsszelre, 
alighanem kilenc, ha kettőnkre, akkor annyi, amennyinek aka-
rod. – jelentette ki hangzatosan a menyasszony. 
– Azért mégsem így működik ez – magyarázta a vő- de már 
megkérdőjelezhetően agglegény –, eltekerhetem akármerre, 
mégsem leszünk az Idő urai. 
– Jaj, te, olyan kis butus vagy. Racionális. Ezért szerettem be-
léd. 
– Drágám, ez nem logikai felvetés. A tények önmagukat ad-
ják. Nézz körül! Égnek a lámpák, asszonyok, férfiak állnak be 
az autójukkal a garázsba, a gyerekek kint fociznak, tehát 
kész van a házijuk, a szüleik meg most értek haza. 
– Igazad van. Bekebeleztek minket. – izzadság ütötte meg 
homlokát. Letörölte. – Szinte már érzem, ahogy felemésztenek. 
– Jaj, ne keseregj, inkább gyere, állítsuk be ezt ahogy kell és 
elmegyünk az A-la Carte-ba. Ott aztán viszonozhatod az 
emésztést is, meg a szerelmed is! 
– Jaj, hogy te milyen okos vagy! – kacérkodott a menyasz-
szony. 
A kismutató a kilences szám lábacskáját árnyékolta a rásütő 
napfénytől, mely valahol nyugati irányban eltűnni készült. A 
menyasszony amint ráfogott, eltüsszentette magát, mert ezt 
gyakorta csináljuk és folyton-folyvást hirtelen. A kismutató 
ettől jót bukfencezett, s visszatért pontosan oda, ahol volt. És 
vele együtt bukfencezett az égbolt is. Annyira gyorsan elsze-
leltek a csillagok, hogy odalenn a lakótelepen zavargások 
törtek ki, mondván, hogy eltűnt mind, itt a vég. 
A napról pedig úgy tűnt, szintén az emberiséggel játszik. Bú-

jócskát. Imént még a szomszédos oldalon akart szunyókálni, 
holott most megint fenn az égen mászkál. 
– Drágám – kérdezte a menyasszony –, nem gondolod, hogy 
aludnunk kellett volna az éjjel? 
– Te mondtad, hogy nem végezzük elég precízen a munkát, 
ezért lógunk még itt. 
– Már igazán nem kell sok, még egy picit előre... – és újfent 
eltüsszentette magát, megint köröztek egyet az égtestek, a 
kismutató, a városi élet felülnézete pillanatképekben zajlott le. 
– Szívem – kérdezte a férj félig ájultan –, miért is jöttünk ide? 
– Talán ez már az esküvőnk? – mondta a menyasszony, miköz-
ben a lentről felerősödő hangokra figyelt. A rendőrség lezár-
ta a hidakat. Az ezredforduló óta nem akadt ennyi öngyilkos-
ság. A magas épületek, a tűzfegyverek és a konyhakések 
szabadon maradtak; a pisztolycsöveket elzárhatatlanok, a 
vágóeszközökre nem fertőző a gerincferdülés – ahogy másra 
sem –, az épületek pedig túl gyávák, hogy ellépjenek vala-
merre, feláldozva autókat, kétkerekűket, macskaköveket, járó-
lapokat, betont, aszfaltot, téglát, ablakot, nyugdíjas otthont, 
szülészetet. A bitófa még lerokkanhat. 
– Milyen tágas ez a bazilika – csodálkozott a menyasszony. 
– De miért van egy hatalmas óra a reverendán? – kérdezte 
enerváltan a vőlegény. 
A torony mellett közvetlenül – lent az utcán a gumigyár egy-
kori üzemvezetője koldult. Látszólag a bal lábára sántított. 
Könnybe lábadtató jelenség. A vőlegény mindenesetre meg-
könnyebbült rajta. 
– Látod, még nem is anyakönyveztek minket, máris tönkrement 
köröttünk a szomszédság. 
– Te mindig olyan sokat törődsz az emberekkel, édesem... 
Nem volt többet mit mondaniuk. Kiterültek a mászóköteleken, s 
mire a csörlők elegánsan leengedték őket a tengerszintre, 
elaludtak. A szomszédság kedélyei is helyreálltak. 
Az előző havi kérdés helyes megfejtései: mágikus realiz-
mus, groteszk 
Az új kérdés: mely vallási erénynek állít ösztönös példáza-
tot az egypercesben szereplő jegyespár? Hajrá! ☻  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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IVÓKUTAT ÉS LENGYEL REPÜLŐS EMLÉKMŰVET KÉSZÍTETT  
BRZÓZKA MAREK TANÁR ÚR 

   Mozgalmasan kezdődött az ősz Brzózka Marek tanár úr szá-
mára. Szobrászművész-rajztanárunk két alkotását adták át szep-
temberben; 13-án Törökszentmiklós város új ivókútjának, 19-én 
Bácsbokod Nagyközségben a második világháborúban a telepü-
lés felett lelőtt lengyel repülősök emlékművének avatása zajlott. 
Mindkét ünnepség szépen sikerült, Marek tanár úr munkái méltán 

elismerést arattak. Az ivókutat a résztvevők rögtön ki is próbálhatták, az alkalomra készített, 
és egyben meghívóként szolgáló ötletes papírpohár segítségével. Számos további felkérést és kivitelezett alkotást kívánunk! 

GYERMEKMISSZIÓS HÍREK FIDELIS NŐVÉRTŐL 
Kis Szent Teréz nap: Kis Szent Teréz kármelita szerzetesnő, a missziók védőszentje. Aki életében is oly sokat imádkozott min-
denkiért, azt ígérte, hogy halála után is közbenjár értünk. S mindazt, amit szívünkből kérünk a Jóistentől, s az javunkra válik, 
kérni fogja velünk együtt ő is az Istentől, hogy teljesedjék. Ennek fényében minden évben megrendezett Teréz napon Újvároson 
levelet írhat ki-ki Terézkének. Ezt a levelet zárt borítékban egy év múlva mindenki visszakapja, s megnézheti, mi az, ami betel-
jesedett belőle. Idén az ünnepi Szentmisét Máté János újmisés atya mutatta be, végén újmisés áldásban részesültünk. A Szent-
mise után még sokan maradhattunk Szentségimádáson. 
Ha valaki lemaradt erről, és szeretne levelet írni Terézkének, még megteheti! Fidelis nővértől kaphat levélpapírt, borítékot, aki 
a lezárt leveleket eljuttatja Újvárosra. 
Bogárzói kirándulás: A meghirdetett kirándulást az időjárás zordsága miatt egy héttel el kellett ugyan halasztanunk, de a 
legbátrabbakkal nekivágtunk akkor is, ha még itt Makón cseperegni is kezdett az eső aznap. Bogárzó egy „szent hely” – ezt 
már többször tapasztaltuk. Kint még a nap is kisütött. ☺ Közös imádsággal kezdtük az ottlétet, az Anyukák az ebédet készí-
tették elő, bográcsos krumplipaprikást nagyon finom nokedlivel, a fiúk fát hordtak, és a tüzet táplálták. Játszottunk, Zoltán 
atya és Miklós atya vezetésével focimeccsre került sor. Jó alkalom volt ez kötetlen beszélgetésekre, közös játékra. Jól éreztük 
magunkat, tavasszal újra megyünk! 
Csatlakozás a Gyermekmisszióhoz: Egy jelentkezési lap kitöltésével lehet megtenni, amely az osztályfőnököktől vagy Fidelis nővér-
től szerezhető be. Foglalkozások időpontjai: kedd, péntek 15:15 – 16:00, vasárnap kb. 10:15 – 11:00. Helyszín: oratórium terem a 
sekrestye felett. 



 

 

Kiadja a Szent István Egyházi  
Általános Iskola,  

Gimnázium és Kollégium  
Makó, Szent István tér 14 - 16.  

Telefon: 06 - 62/213-052 e-mail: 
szignum@szignum.hu 

web: www.szignum.hu  

 
Felelős kiadó: Szűcs Péter  
Szerkesztő: Szabó Anita  
Fotó: Majoros Márton  

Tördelés: Hudák Szabolcs 

HÍREK 
SZIGNUM Könyvkuckó 

Nyitva tartása: 
Hétfő 6. óra; 15:00-16:00 
Kedd 2. és 4. óra 
Szerda 5. és 6. óra; 14:00-16:00 
Csütörtök 3. és 4. óra; 11:30-13:30 
Péntek 6. óra 

TESCO focilabdák 
A makói TESCO ebben a félévben a SZIGNUM-ot válasz-
totta ki az oktatási intézmények közül, hogy vásárlási utal-
vány és sportszer felajánlásával segíti munkánkat. Családi 
napunkon vettük át az áruház által intézményünknek ado-
mányozott 48 db focilabdát. Köszönjük a támogatást! 

Szent Erzsébet bál 
A SZIGNUM hagyományos Szent Erzsébet bálja 2014. 
november 22-én, szombaton lesz. A 8. jótékonysági alkal-
munkra már gőzerővel készül a SZIGNUM közössége, arra 
kérünk mindenkit, jegyezze fel naptárába rendezvényünk 
időpontját. A jegyárak a tavalyihoz képest nem változnak, 
a bál részleteiről a következő számunkban tudósítunk.  

Sítábor 
Lesz az idei télen is! A részletekről a novemberi számunk-
ban adunk hírt. Érdeklődni addig Kanderné Németh Györ-
gyi tanárnőnél lehet.  

Újsággyűjtés 
A SZIGNUM őszi újság- és PET palackgyűjtő akciója az 
idén is nagy sikerrel zajlott. Az osztályok közötti versengés-
ben a következő eredmények születtek: alsó tagozat I. 1.b 
osztály 753 kg, II. 2.a osztály 728 kg, III. 4.a osztály 620 
kg. Felső tagozat: I. 5.b osztály 723 kg, II. 6.a és 8.a osz-
tály 295 kg, III. 6.b osztály 281 kg. Gimnázium: I. 11.G 
osztály 201 kg. Iskolánk összesen 6260 kg újságot gyűjtött! 
Kiemelkedően sok papírt gyűjtött egyénileg: Mészáros Zsó-
ka 5.b 226 kg, Kiss Luca 1.b 164 kg, Szabó Martin 6.b 
148 kg. Köszönjük az aktivitást, legközelebb tavasszal lesz 
gyűjtőakciónk.  

ECL ANGOL ÉS NÉMET NYELVVIZSGAIDŐPONTOK 2014-BEN: 
December  
december 4. - A2 szint 
december 5 - B1, C1 szint 
december 6. - B2 szint 
Jelentkezési határidő: november 6. csütörtök 

Jelentkezni a nyelvvizsga díjának befizetésével együtt a  
SZIGNUM titkárságán lehet.  

(6900 Makó, Szent István tér 14-16., 62/213-052/13. mellék) 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2014. október-november 

18. szo Tanítás nélküli munkanap 

22. sze Október 23-i műsor 
Iskolai fogadóóra 
Negyedéves zárás a felső és gimnáziumi 
tagozaton 

23. cs- 
NOV. 2. v 

Őszi szünet 

3. h Halottak napja, közös iskolai szentmise 
7. p- 
8. szo 

Továbbképzés a pedagógusoknak Debre-
cenben 

10. h- 
11. k 

Ebédfizetés 

13. cs Munkaértekezlet 
19. sze Gimnáziumi nyílt nap 

PÁCIN-MAKÓ TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK 
NYÁRI TÁBOR 

   Augusztus 9-én, szombaton reggel 7 órakor indult a 
buszunk a táborunk helyszínére, Nagyvisnyóra, hogy 
megismerkedjünk és egy hetet együtt töltsünk testvérisko-
lánk hasonló korú diákjaival.  Mikor odaértünk a közös 
szállásra mindenki először meg volt szeppenve az új tár-
saság miatt, de végül hamar megbarátkoztunk egymás-
sal.  Sok érdekes programban vettünk részt; ellátogattunk 
a bélapátfalvi apátsági templomba és sokat túráztunk. 
Hétfőn a kazincbarcikai fürdőt fedeztük fel és kipróbáltuk 
a medencéket. A következő napon Egerbe látogattunk el , 
megnéztük a várat, és minden érdekességét: voltunk a 3D
-s moziban, a kínzókamrában és megismerhettük az ide-
genvezető segítségével az egri vár csatájának a lezajlá-
sát is. A hét középső napján ellátogattunk Szilvásváradra 
és boboztunk is egy jót. Előtte kisvasutaztunk a szilvásvá-
radi Bükki Nemzeti Parkba ahol egy erdész mérnök veze-
tett körbe minket, sokat tanultunk tőle és számos szép he-
lyet mutatott nekünk, mint például a Fátyol-vízesést, a 
Pisztrángos tavakat, az Istállóskői-barlangot. Csütörtökön 
nagyon kemény túrában volt részünk; elmentünk a Bélkőre 
hegyet mászni és egy barlangtúrán is részt vettünk. Az 
utolsó nap a poroszlói Ökocentrumban telt, ami óriási él-
ményeket tartogatott a Tisza-tó élővilágáról. Jó volt ez 
az egy hét, megérte ott lenni.  

 
A PÁCINI DIÁKOK LÁTOGATÁSA MAKÓN 

   Testvériskolánk diákjai a nyári közös tábor után 
szeptemberben meglátogattak bennünket. Nagyon ké-
szültünk a látogatásukra és sok jó programot állítottunk 
össze, hogy minél inkább megismerhessék lakóhelyünket 
és térségünket. Megmutattuk nekik a Maros-partot és 
együtt fedeztük fel a Kalandparkot. Többen átcsúsztak a 
folyó feletti canopy-pályán és volt olyan is, aki a felnőtt 
pályát a lombok között teljesítette. Délután jót fürödtünk 
a Hagymatikum fürdőben is.  
Másnap közösen ellátogattunk Szegedre, megtekintettük 
a Dómot ahol Peti bácsi körbe vezetett minket és 
érdekességet mondott a Fogadalmi templomról.  
Felfedeztük a Szent István téri víztornyot, felmentünk 
egészen a legtetejére, ahonnan nagyon szép volt a 
kilátás a városra. A nap befejezéseként hajóztunk a Ti-
szán a Boszorkány sziget felé. 
Nagyon igyekeztünk, hogy sok jó élményt szerezzünk a 
páciniaknak. Mi azt tapasztaltuk, hogy minden nagyon 
tetszett nekik és remekül érezték magunkat nálunk.  

 
A 6. a-b osztály tanulói 


