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GIMNÁZIUMI NYÍLT NAP A SZIGNUMBAN  
Kedves Szülők! Szeretettel várjuk Önöket gimnáziumi nyílt napunkra,  

amelyet 2014. november 19-én, szerdán 9:00-12:00-ig tartunk.   
A délelőtt órarendje a második oldalon található. 
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MÉG EGYSZER, UTOLJÁRA… 
   Bár több variáció előzte meg kirándulásunk úticélját, végül a közeli Óföldeákot 
kerestük fel. Ez jórészt az együttlétről és a nyugalomról szólt: arról, hogy úgy 
érezzük magunkat, mint hogyha távol lennénk az egész világtól.  
   A közös séták, a bográcsozás (Gábor fő- és Norbi mellékszereplésével) és az 
ezeket kísérő beszélgetések adták meg az osztálykirándulás alaphangulatát. Ve-
lünk volt Éva néni férje, Tibi bácsi is, akit születésnapja alkalmából felköszöntöt-
tünk, s aki – számos népi hangszert megszólaltatott nekünk. De volt itt egyéb (nép-
, pop, dzsessz…) zenehallgatás, videózás (főzőműsor – Norbi és Pepe konyhájá-
ból), kártyázás (uno, Rikiki, boci), és közösségi játék: Dixit, Activity, Beugró (mert 
végül csak elhoztam – Patrik és András hihetetlen színészi tehetségek ☺) és bújócska – mindezekről számtalan fény-
kép készült. Azért egy kis mozgás is helyet kapott: megjártuk a sarki boltot, felmásztunk a templomtoronyba és meg-
tekintettük a falu helytörténeti gyűjteményét, s egy picikét visszatértünk gyerekkori emlékeinkhez a helyi játszótérnek 
köszönhetően. 
   Ildikó néninek „hála” verset is kellett írnunk önmagunkról, valamint személyiségtesztet kitöltenünk. A legnagyobb 
köszönet azonban Annát és nagymamáját illeti, akik fáradságot nem kímélve segítették elő, hogy minél jobban érez-
zük magunkat e pár napban. Például azzal, hogy Betti és Anna palacsintát sütöttek nekünk már az első nap délután-
ján. 
   Bár nem mentünk messzire – lakhelyünk az óföldeáki egykori óvoda volt, nagy utazást tettünk önmagunkhoz, és ezt 
javasoljuk másoknak is. Ugye, drága 11.-esek? ☺                  Zádori Bence, 12.-es diák 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés nyertese  

a makói SZIGNUM 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Intézményi 
informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” 
elnevezésű TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 kódjelű projekt 
egyik nyerteseként a Boldogasszony Iskolanővérek által 
fenntartott több intézmény, így a makói Szent István Egy-
házi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium technikai 
eszközállománya is tovább korszerűsödött.  
   A beruházás eredményeként a jövőben 8 tantermi cso-
mag –digitális tábla-, 29 notebook és 10 tablet segíti a 
SZIGNUM tanárait és tanulóit – a projekt céljaival össz-
hangban- az infokommunikációs technológia készségeinek 
elsajátításában. Az informatikai infrastrukturális fejlesztés 
támogatja a pedagógiai munkát, lehetővé teszi a tanulói 
előmenetelt, a teljesítmény hatékony mérését, a tehetség-
gondozást és a közösségi együttműködést.  
   A konstrukciónak köszönhetően az eszközök, illetve az 
azokra telepített alkalmazások és szoftverek ingyenesen, 

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kö-
tött haszonkölcsön szerződés keretében kerültek az intéz-
ménybe.  

A projekt fizikai befejezése:  
2015. január 31.  

Fenntartási időszaka:  
a projekt befejezésétől számított 5 év.  

 

Kedvezményezett: 
Boldogasszony Iskolanővérek 

1092 Budapest 
 Knézich u. 5-7.  

 
Projekt megnevezése: 

Intézményi  
informatikai  
infrastruktúra  
fejlesztés a  

közoktatásban 
TIOP-1.1.1-12/1-

2012-0001 
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PÁCIN-MAKÓ TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT PROJEKT 
A SZIGNUM DIÁKJAI PÁCINBA KIRÁNDULTAK 

Pácin felfedezése 
Túránk célja a település megtekintése volt, ehhez erdőn keresztül kellett mennünk elég sokat. 
Sötét volt az erdőben, amit világítás nélkül jártunk körbe. Csak olykor- olykor kapcsolták be 
néha néhányan a zseblámpájukat. Sokan sikoltoztak (főleg a lányok) mert a legtöbb fiú elbújt 
és ijesztgetett bennünket. Útközben találkoztunk a pácini diákokkal. A falu határában a Pácin 
feliratot rovásírással is jelezték. Megnéztük a Rákóczi-szobrot és a görög katolikus templomot. 
Onnan kilépve, két szekér várt ránk. Első állomásunk két szabadtéri színház volt, majd Szlová-
kiába mentünk át azért, hogy meglássuk a várat a hegyen. Sajnos a Karcsa-tó partját a sár 
miatt nem nagyon tudtunk megközelíteni. Ezután elmentünk a pácini általános iskolába. A gye-
rekek röviden bemutatták Pácintés hírességeit. Az egyik az űrhajós Farkas Bertalan, aki nem pácini születésű, de szüleivel 
itt éltek. Miután a gyerekek elmondták a szövegüket két rövid vicces videót mutattak be magukról. Ajándékba egy 
hűtőmágnest és egy pácin érdekességeiről szóló papírt kaptunk ajándékba. Aranyos volt a bemutatkozás. Végül érkeztünk 
a szállásunkra, amit Gólyatábornak hívtak.  

(Bende Flóra, Benke Amanda, Daróczi Kamilla, Márton Zsófia, Gyüre Dorina, Túri Edina) 
A kerámia manufaktúra 
Idegenvezetőnk segítségével megnéztük a kerámia készítés lépéseit. Először az agyag halmo-
kat láttuk, utána egy bácsi formált a kezével kancsókat és vázákat, majd a manufaktúra azon 
részét is megmutatták, ahol különböző eszközökkel formálták az agyagot végleges formájára. 
Ezután csiszolták és festették a már kiégetett fazekakat és szabad kézzel festettek rájuk min-
tákat. A túra befejeztével az udvaron gyülekeztünk, és ajándékba kaptunk egy alma alakú 
tartó edénykét, tanáraink pedig egy pizza tálat. Végül ajándékboltban való vásárlásra kap-
tunk lehetőséget. 
Megyer-hegyi tengerszem  
Ebéd után elindultunk a tengerszemhez busszal.  Kicsit esett csak az eső, amikor elindultunk, azután nagyon rákezdett.  A 
csapadék és a sár ellenére leküzdöttük az akadályokat. A tengerszem nagyon szép látvány volt és mindenkinek tetszett.  
Az út visszafelé is nagyon nehéz volt, de ennek ellenére jól szórakoztunk. Mire visszaértünk a szállásra sárosak és vizesek 
voltunk.  
Széphalom: Magyar nyelv múzeuma 
Az utolsó napon Széphalomra mentünk, ott láthattuk a magyar nyelv múzeumát.  Meg szemlélhettük Kazinczy Ferenc háza 
helyén álló emlékművet és a Kazinczy család sírhelyét. Egy játékos feladat során bejárhattuk az egész múzeumot. Nagyon 
élveztük a kirándulást és szerintünk ez volt a legizgalmasabb napunk. ☺ (Gilinger Boglárka, Kádár Eszter) 
A sátoraljaújhelyi kalandpark  
Először a libegővel 1340m magasra mentünk fel, útközben és fent is gyönyörű látnivaló fogadott bennünket. A hegy tete-
jén volt egy kilátó, amire felmentünk és a látvány ott is csodálatos volt. A libegő le is hozott minket, ezután mehettünk egy 
kört bobbal. Mindenki betartotta a szabályokat így baleset nem történt. Elköszöntünk a pácini tanároktól, igazgatótól és 
egy apró ajándékkal kedveskedtünk nekik. Miután elbúcsúztunk, a busz elindult és igen hosszú út után megérkeztünk haza. 
(Bende Flóra, Nagy Rebeka) 

580 ÉVE SZÜLETETT JANUS PANNONIUS 
    Eredeti nevén Csezmicei János, horvát kisnemesi csa-
ládban született 1434-ben. Rokonságban állt Vitéz Já-
nossal, aki nagyváradi püspök volt. Neve felvett név: 
Janus Pannonius, azaz Magyarországi János. Nagyvára-
don kezdte iskolai tanulmányait. 1447-ben Itáliába ke-
rült. Ferrarában, Guarino da Verona iskolájában tanult, 
költői pályája is itt indult. A ferrarai korszak legjelentő-
sebb irodalmi termése epigrammaköltészete volt. Pado-
vában jogot tanult. Tanulmányait a doktori diploma 
megszerzésével fejezte be 1458-ban, majd hazatért 
Magyarországra. Államférfiként, politikusként egyike a 
legbefolyásosabb személyiségeknek. Előbb a királyné 
kancelláriájának, majd a királyi kancelláriának a veze-
tője, váradi kanonok. 
   Mátyás 1459-ben pécsi püspökké nevezte ki. Új lendü-
letet vett lírai költészete: megszülettek elégiái. 1465-ben 
Mátyás követségbe küldte Itáliába, II. Pál pápa segítsé-
gét kellett kérnie a török elleni küzdelemhez. Amíg dip-
lomataként tevékenykedett, Mátyás külpolitikai elképze-
lései megváltoztak. A török ellen indítandó háború tervé-

ből béke kerekedett, a király 
a Közép-Európát egyesítő csá-
szárság megvalósítására töre-
kedett. Vitéz János és Janus 
Pannonius is ellenezte ezeket 
az elképzeléseket, ezért mind-
ketten kegyvesztettek lettek: 
Vitéz Jánost Esztergomba, Janus Pannoniust Pécsre pa-
rancsolta az uralkodó.  
   1471-ben Vitéz János vezetésével királyellenes össze-
esküvés szerveződött, s Janus Pannonius is bekapcsoló-
dott a szervezkedésbe. A terv kitudódott, a költő az ön-
kéntes száműzetést választotta. A viszontagságokkal teli 
úton, melyen Itáliába igyekezett, tüdőgyulladást kapott 
és 1472-ben Medvevárban elhunyt. 
 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, 

  S most Pannónia is ontja a szép dalokat. 
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, 

  Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!  
 

                                         Barócziné Jantos Éva tanárnő 
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NEVELÉSI KONFERENCIÁN VETT RÉSZT TANTESTÜLETÜNK 
AVAGY KÉT NAP ABC KRÓNIKÁJA 

Apropó: A küldetéses ember iskolája Kárpát-medencei 
nevelési konferencia 2014. november 7-8. Debrecen 
Boldogasszony Iskolanővérek: a szervező-csupaszív-
keretet adó-mindenre gondoló-apró részletekig kidolgo-
zó házigazdánk és legfőképp fenntartónk-akik összefog-
nak-közösségbe és együtt gondolkodásra hívtak 
Csak felsőfokban beszélhetünk a szervezésről, pontos-
ságról és kivitelezésről 
Design-stílusosan az ősz volt, dekorációban, terítékben, 
étkekben, színekben, hangulatban 
Egységben és kevéssel is megelégedve elmegyünk az 
egész világra, MERT A SZERETET NEM VÁRHAT - alap, 
cél és ami mindent egybefogott. 
Fontos szempontok: küldetéses emberek vagyunk, a kihí-
vásokra megfelelő válaszokat kell adnunk és erősítenünk 
kell kapcsolatainkat 
Gazdag két nap volt-ez mindannyiunk közös tapasztalá-
sa 
Hogy mindent tudatosítsunk magunkban reflektáltunk is 
mindig egyénileg-kiscsoportban-közösségben, szóban-
írásban-rajzban is, vagyis Ildikó nővér szuperül vizionált 
és lelkesített mindenkit. 
Iskolanővéri iskolák: Svetits-Debrecen, Karolina-Szeged, 
Patrona-Budapest, Nagybecskerek-Bánáti Lánykollégi-
um, Szováta-Erdélyi Tündérkert Énekesiskola, Szignum-
Makó-avagy hogy képződik 320 pedagógus együtt? 
Jegyek, amiben tevékenykedünk: a folytonos megújulás, 
Terézia anya szellemiségében 

Küldetéses emberke: 
több mint egy falap-
figura, a puzzle egy 
fontos darabja, vagyis 
kifejezése magunknak 
és mindannak amit hoz-
záteszünk, képviselünk a nagy egészhez. 
Lesz folytatás is: már megterveztük, két év múlva valóra 
váltjuk? 
Műhelyek: 16-féle, 3 főbb terület köré csoportosítva -
avagy kétgombócos retro fagyi élmény 
Nagy témák: három is volt, előadásokban és műhelymun-
kákban is, úgymint módszertani innovációk, spiritualitás 
és női-férfi identitás 
Operatőrök: „a mi Kálmánunk és a mi Marcink”- mert 
nemcsak a pedagógusaink kiválóak 
Programok: a bőség zavara, a szervezés precizitása, a 
pontosság mintája 
Rituálé:  hogyan rakjunk ki a református nagytemplom-
ban egyedi azonosítós óriás puzzle-t? Avagy hogyan 
keressük azokat meg újra a kápolnában? És végül ho-
gyan segít a társunk megtalálni a sajátunkat? 
Személyes út: amit mindannyian bejártunk a közös me-
derben 
Testi táplálék: 5*-os élmények; pillanatok, amelyek kö-
vetkezménye a mérlegen is látszik 
Utazás: nagy volt, vidám, informatív és közösségépítő 
Változások: mert újborhoz új tömlő kell 
Zárszó: nyitottság, öröm, szolgálat, energiák, közösség-
és még mennyi minden együtt volt-köszönjük.           Sz.A.  
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MAKÓI EGYHÁZI PANTHEON 
 
   Makó város arculatát és benne a vallásos lakosság életét döntően alakították jeles kato-
likus egyházi és világi személyek. Illő, nekünk utódoknak, hogy megemlékezzünk életpéldá-
jukról, tanuljunk tetteikből, műveikből. Ezt a sorozatot az ő tiszteletükre szenteljük. 
 

Makó híres szülötte: Dr. Csepregi Imre prelátus (1.rész) 
 
    Makón, Újvároson született a Hosszú utca 25. szám alatti nádfedeles házban. Szülei 
földművesek voltak. Első gyermekként jött világra, három testvére, András, Julianna és Erzsébet 1881-ben, 1883-
ban, illetve 1886-ban született. A család eredete a török hódoltság megszűnte utáni időkig vezethető vissza, édes-
anyjának ága a város legtöbb neves katolikus családjával kapcsolatban állt. 
1878-ban az édesapát, mint tartalékos huszárt Boszniába rendelték, Csepregi Imre ekkor édesanyjával együtt az 
apai nagyanya házánál maradt.  
   Az újvárosi római katolikus iskolába 1883 szeptemberében íratták be, tanítója Tóth Imre lett. Szorgalmasan ta-
nult, az iskola mellett minden mezei munkába besegített, itt találkozott a népi dalokkal, itt alakult ki vonzalma a 
zene iránt, aminek hatására később megtanult citerázni, furulyázni, és harmonikán játszani. 
Koncsek Géza nevelő vezetése alatt végezte az ötödik osztályt, az ő biztatására a szülők elhatározták, hogy fiu-
kat középiskolába küldik, Imrét papnak szánták. 1888-ban kezdte meg tanulmányait a református polgári fiúisko-
lában. Az elemiben jó alapokat kapott, ezért nem okoztak számára nehézséget a tantárgyak, kiemelkedően teljesí-
tett. 
     A bérmálás szentségében 1892-ben részesült. A család a fiukat a papneveldébe szándékozták beíratni. A ké-
relmet azonban nem teljesítették, így végül az aradi líceumba adták be. Kun László apátplébános szívén viselte a 
gyermek felvételének ügyét, ezért meggyőzte Dessewffy Sándor csanádi püspököt, aki augusztus végén felvette őt 
a papneveldébe. Tanulmányi eredményei itt is kiválóak voltak. Az érettségi  jeles eredménnyel teljesítette. Az inté-
zetben tanult meg kottát olvasni, fuvolázni, és harmóniumon játszani.  (folytatjuk)                     

 Szűcs Tamás tanár úr 
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TALÁNY A MÓDSZEREIMRŐL 
A novellák többnyire egy perc alatt elolvashatók, akár még lassan is. A műfajjal szolgálatot teszek a hazai hagyo-
mányoknak, az egyperces tudni vélten, hungarikum. 
Ha olvasáskor lappang bennünk a plágium potenciálja, az talán csak a kukucskáló kárörömnek, a cinizmusnak, a val-
lott ripacsságomnak, a tettetett depressziómnak róható fel. 
Szüntelen a groteszkre törekszem, de legtöbbször a törekvéseim válnak groteszkké. 
Ha fokozottan kikanalazom szemeim, ne sikítsák el magukat. Csak nézzenek bele, ha felfoghatatlan is a panoráma 
rajta át, vegyék fontolóra tudathasadásomat. 
Mondottam volt, a törekvéseim válnak groteszkké. Az előző mondat prímőr példája ennek. 
Ha egy individuum szemérmet sért a bensőségével, hol kezdődik el az abszolút egoizmus? Van-e körünkben, akinek 
még a haja színét sem ismerjük? Amíg át engednek karolni, és mindazonáltal nem zsugorodnak össze vagy egyéb-
ként; míg a kollektív, kritikus ráció megvan, hol lehetünk remegésmentesen szónokok? Éget a lámpaláz, tapsolással 
szokás eloltani. 
Fentebb láthatják; a kutatók lusták a tárgyakban élőlényt keresni, ráfogják, hogy élettelenek. Most végezzünk el egy 
fél cigánykereket, maradjunk így hat percig, majd fejezzük be a mozdulatot. Ha nem érez semmit, pláne fájdalmat, 
gratulálok, Ön is tömeggyilkos lett – gondolatholokausztot rendezett az élettelenség hazugságait illetően. Hisz a sze-
mafor sem buta állat; szüntelen az egyik lámpája ég. Kacsintani akar! Sajnos a sorompó az ő Rómeója; sovány vi-
gasz, hogy a szemaforok nagyon helyhez kötöttek. És – bármily keserves is – vérbeli családanyák; a futárszolgálat 
volánmögöttijeiben az indulat, az óvatlan, elárvult fűzfapoétákon az önvégző hajlamok, a bakteron a kávészünet 
délibábjai szaporodnak. Gazdag rokonság! Sőt, még a büszke családanya izzó szénszálai is tovább pattoghatnak, s 
az új uniós szabványok értelmében ha elfertőződik az üvegszem – a villanykörte, netán LED –, rövidlátóvá kell tenni. 
És a sötétben sem fog sokat csodálkozni. 
A szerelmes párok egyedül kényelmetlenebbül ülnek a publikus padokon, mint párjukkal. Utóbbikor tökéletesen el is 
férnek. 
A középiskolát bevégző diáklányok sosem sportcipőben veszik az akadályokat, a tanárok pedig abban hibásak; 
képtelenek megértetni, hogy a nyúlcipő nem létezik. 
Télen nem szokásunk fázni, ellenben jobban a szívünkhöz szorítjuk a meleget. 
A csodaszép hópelyhek azért ilyen picik, hogy okunk legyen egymásra hányni őket leesésükkor; így talán kinagyítva 
is megcsodálhatók. 
A férfiak is lehetnek várandósak. A kezükbe kell adni a terhességtesztet. 
Nem folytatom tovább. Ezek a módszereim. És nem feltétlenül igénylik a nevetést.                       Zádori Bence 12.G 

DIÁKIRODALOM - KUTATJUK A KÖZVÉLEMÉNYT 
Szaniszló Barbara, fővárosi bölcsészhallgató, a disszertá-
ciójában a konstruktív racionalitásáról elhíresült tanszékve-
zető szavai szerint nem megfelelően igazodott a termé-
szeti törvényekhez, ezért, bár a hölgy indexe 
überperformanszt diktált, nem lépett tovább a diploma 
ösvényén. Később azt a vádat is előhúzták, miszerint plá-
gium kapott helyet az esszében, tudniillik a 'Hogy készül a 
gyerek?' kérdést más fiatalok is felkutatták már. 
Szaniszló Barbara munkájában a következő dialógusokat 
emelték ki pirossal: 
– Piroska néni, így nyolcvankét évesen, ön szerint, hogy 
készül a XXI. századi gyerek? 
– Hát, azok a meggondolatlan és szemtelen fiatalok két 
hónap után diétázni akarnak. Aztán, fogalmam sincs, talán 
megijednek, hogy bennük lakozik a nyolcadik utas, a ha-
lál; elmennek a sebészhez, elkezdik őket kenyérre kenni, 
aztán a sebész kezében egyszer csak ott lesz egy pólyás. 
Tiszta gyerök, csak valahogy nem működik! 
– Gyerekek, a mai csendes pihenő előtt nem mesét fogtok 
hallani. Egy kérdést szeretni feltenni; szerintetek hogyan 
lesz a gyerek? 
– Én tudom! A gyerek az úgy lesz, hogy egy férfi és egy 
néni sejtje összeérintkezik, mert ölelkeznek, csókolóznak, 
de én már láttam olyat is, hogy beveszik egymást kezét a 
szájukba, pedig anyu azt mondta, hogy azt nem szabad. 
– egy másik gyerek is felszólalt az ügyben. 
– Ez hazugság! Le kell feküdni aludni a szerelmeddel, és 
reggeli után le kell pisilni a lázmérőt! Anyukámnál is így 
volt, ezért lett a tesóm ilyen forrófejű. 

Szaniszló Barbara megkérdezett bizonyos médiaszemélyi-
ségeket is. Egyikük azt mondta, teljesen mindegy, hogyan 
készül, csak legyen meg benne az X-Faktor. 
Az egyetemista ezt meghallván forrásokat keresett, meg-
döbbenve került szemei elé az állítás, hogy az emberek 
valójában az ábécé betűiből, X-ből és Y-ból készülnek. 
Szaniszló Barbara a Tudományos Akadémiához fordult, 
akik szerint a két betű az újmagyar nyelvkorban alakult ki. 
A történészek szerint az angolok hatottak ránk; kutatónk 
Londonba repült, egy szót sem fogott fel az ott hallottak-
ból. A franciákból kiábrándult; állandóan Bon-zsúrt akar-
tak szervezni, legtöbbször az ő nevében. 
Elfáradt, a lakásán három álló napot végigaludt, kitekin-
tett a nagykövetségre, a tolmácsok tehetetlenné lettek, 
önbizalmuk végleg elveszett. 
Kéretik, aki tudja, hogyan szaporodik az ember és hogy 
képes ennyire túlterhelni önnön lakhelyét, keresse Barba-
rát; a Vas utcában lakik, hajnalonként a Színművészetivel 
bambul farkasszemet; kedvence a pisztácia fagylalt, de 
télen a fagylaltos pisztácia. Ezzel könnyen rá lehet venni 
az élet csínyjeire. Önökön múlik, hogy bölcsész lesz-e, jól 
gondolják meg: egyhamar nem lesz még egy generáció, 
aki kitölti a holnapot. Ki tudja, talán nélküle nem lehet 
majd élni. 
 Múlt havi kérdésünkre a szeretet, szerelem szó volt a 
válasz.  
A mostani kérdés kifejtős: hol hibázott Szaniszló Barba-
ra?  
Jó játékot mindenkinek! ☻                   Zádori Bence 12.G 



 

 

HIT-ÉLET 
A BOLDOGSÁGOK ÚTJA 
„Boldogok a szomorkodók,  

majd megvigasztalják őket.” (Mt 5,4) 
 

   Máté evangéliumában ez a második boldogságmon-
dás. Felmerülhet bennünk a kérdés: lehet-e boldog az, 
aki sír, akit megbántottak, aki végtelen fájdalmat hor-
doz a szívében? Mire gondol Jézus, amikor ezeket a 
szavakat vigasztalásként nyújtja nekünk? 
   Ezt a kérdést közel engedtem a szívemhez és arra 
jutottam, hogy most ne teológiai gondolatokat közvetít-
sek, hanem személyes tapasztalataimat. Mit jelent szá-
momra ez a boldogságmondás?  
   Szolgálatom során egyre több megtört szívű ember-
társammal találkozom. A lelkük mélyén nagy fájdalmat 
hordoznak. Ezeknek oka lehet egy szeretett személy el-
vesztése, a bűneik feletti bánkódás, békétlenség, viszály, 
amely megakadályozza őket abban, hogy szabadok 
lehessenek. Úgy érzem, és hitem is ebben erősít meg, 

hogy valóban boldogok, akik 
szomorkodni tudnak, mert van 
vigasztalásuk. Ők felismerték se-
beiken keresztül a gyógyulás út-
ját. Azt az utat, amely elvezeti 
őket a teljes szabadságra. Isten 
társat ad melléjük, akik kísérik őket megkezdett útjukon. 
Egy segítő embertárs Isten eszközévé válhat, aki mellé 
áll, mellette halad, meghallgat. Isten pedig lehet, hogy 
szavak nélkül, gesztusokban, a csendben kiárasztja vi-
gasztaló jelenlétét. Valóban boldog a szomorkodó, mert 
megtapasztalhatta Isten vigasztalását.  
   Izajás próféta szavai bátorságot öntenek szívünkbe: 
„Akiket az Úr kiváltott, visszatérnek, ujjongással jönnek a 
Sionra, és öröm lesz a fejük felett; vidámság és öröm éri 
őket, elfut a bánat és a sóhaj. Én, én vagyok a vigaszta-
lótok.” (Iz 51,11) (folytatjuk)      

Magyaros Rita M. Veronika SSND 
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ORSZÁGOS GYERMEKMISSZIÓS ÜNNEPSÉG 
  Október 18-án tartottuk a Szent Gyermekség Műve – Missziós Gyermekek 
Társasága magyarországi újjászületésének 5. évfordulója alkalmából ren-
dezett központi ünnepséget Budapesten, a Szent István Bazilikában. Az or-
szág minden pontjáról érkeztek a missziós csoportok, mi Makóról szülők, 
gyerekek 54-en vettünk részt. Korán reggel indultunk, nagyon izgatottan 
várták a gyerekek a találkozást a nyári országos tábor alatt megismert ba-
rátokkal. 
   Az ünnepség elején Sebastian atya mondott köszöntőt, visszatekintettünk 
az elmúlt öt évre, képes bemutató, riportok, kis filmek segítségével. Ezután 
Mons. Alberto Bottari di Castello apostoli nuncius tartott előadást, mesélt 
nekünk személyes missziós élményeiről. Az ünnepi szentmisét dr. Kránitz Mihály atya mutatta be. 
   Ebédszünetben kis szabad időt kaptunk, mialatt csoportokban felmehettünk a Bazilika kupolájába. Csodálatos 
volt a kilátás, sokan most először jártak a fővárosban, gyönyörködtek, ismerkedtek a látható nevezetességekkel. 
   Verbita misszionáriusokkal, Szeretet Misszionárius nővérekkel sikerült találkoznunk, beszélgetnünk. 
A találkozások után megtekintettük a Szent Jobbot, imádkoztunk magyar hazánkért, egymásért. 
A közös együttlét egy koncerttel folytatódott, végül rövid imával fejeztük be az ünnepséget. Sebastian atya áldá-
sával indultunk útra.    Számomra örömet adott, hogy ilyen sokan fontosnak tartották, hogy együtt ünnepeljünk, fel-
emelő volt több száz gyermekkel együtt imádkozni, szentmisén részt venni. Hála a lelkesedésért, minden segítsé-
gért! Külön köszönet Paffy atyának az út támogatásáért!                   Fidelis nővér 

PLÉBÁNIAI HÍREK 
 

  Advent 1. vasárnapja 
előtti szombaton, novem-
ber 29-én, hagyományo-
san koszorú készítés lesz a 
plébánián. 
 

  Akik szívesen fogadnák 
otthonukban a házalós bet-
lehemeseket, azok Fidelis 
nővérnél jelezzék szándé-
kukat.  
 

  Az adventi időszakban 
ismét van lehetőség a jóté-
konykodásra. A korábbi 
évekhez hasonlóan, 
cipősdoboznyi ajándékokat 
lehet adományozni a rá-
szorulóknak.  



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
NOVEMBER HÓNAP SZTÁRJA: 
David Guetta: lemezlovas (DJ)  
1967. november 7-én született Párizsban. 
Napjaink legismertebb és legsikeresebb le-
mezlovasa. Korán elkezdett érdeklődni a 
szakma iránt: 14 éves korában már délutáni 
partikat szervezett. 17 évesen minden nagy 
buliba hivatalos volt, ekkor lett DJ a párizsi 
Broad klubban (Sok neves DJ is ott kezdte 
karrierjét). Aztán jött a 90-es évek eleje és 
vele együtt az acid house. 
Hatalmasat 2009-ben robbant, amikor megjelent One Love 
című nagylemeze, melyen a legnagyobb világsztárok mű-
ködtek közre. A DJ Magazin 2011-ben a Top 100 DJ-s 
listán az első helyre őt választotta meg. Magánélete rende-
zett: nős, és van két gyermeke. 
 
Érdekességek: a Márton napról  
Eleink az őszi búza betakarítása után ezen a 

napon pihentek meg az egész éves földeken 
végzett fáradságos munka után.  

A néphagyomány november 11-ét – Szent Márton ünnepét 
– úgy tartja, mint a tél eljövetelének kezdetét. 

A rómaiak annak idején rájöttek arra, hogy a liba etetésé-
vel befolyásolhatják a húsának ízét, így gyakorta adtak 
az állatoknak bort, illetve szárított fügét, ezzel készítve 
elő a minél zamatosabb húsokat. 

A Márton-napi liba az időjárást is megjósolta. Ha a mell-
csontja fehér volt, akkor havas télre lehetett számítani, 
ha barna, akkor enyhe, saras tél következett. 

Német nyelvterületeken liba alakú süteményt is készítenek 
az ünnep jegyében. 

 
Egy perc (angol) humor:  

 
 

Gyere velünk moziba!  
   Filmajánló: Csingiling 
és a kalóztündér –  
 amerikai kalandfilm 
   Csingiling visszatér, 
hogy elkalauzolja a rajongókat Pán Péter mesebeli világá-
ba. A Csingiling és a Kalóztündér egy vérbeli tengeri ka-
land, amelynek középpontjában Zarina, a tündérpor őrzője 
áll. A kíváncsi természetű tündérlány puszta jóakaratból 
hatalmas galibát okoz, ezért száműzik Tündérzugból. Rövi-
desen egy csapat kalózzal paktál le, 
a titokzatos Koponya-szikla környé-
kén.   Csingiling és barátai tehát útnak 
indulnak, hogy kiderítsék, mi az igaz-
ság a kalózhajó fedélzetén, illetve, 
hogy visszaszerezzék a kék tündér-
port, amelytől az egész birodalom 
sorsa függ. 
 
KEDVENC VÁROSUNK: KŐSZEG 
   Kőszeg városa Vas megye nyugati szélén, az osztrák 
határ közelében található. Gazdag múltja révén sokszor 
jelentős szerepet töltött be Magyarország és Ausztria törté-
nelmében. 

CÍMER: A címer szabályos pajzs alakú, mely a címertalp-
ban, hegyben végződik. Az ily módon 
létrejött pajzsláb zöld színű, míg a cí-
mermező színe kék. A falak és a bástya 
színe szürke, középen a bástyatorony 
magassága eléri a pajzsfő szélét. A 
háromféle színű bástyát a pajzsszél ma-
gasságában, az ormos falakkal egy szinten öleli át az 
aranyszínű, háromágú lombkorona. Ehhez hasonlóan a ka-
purácsok is aranyszínűek. A kiszélesedő, ormos bástyafőt 
csúcsban végződő piros színű bástyasisak zárja le, rajta 
aranyszínű gombbal. A szabályos címerpajzs díszített, álló 
téglalap alakú keretbe foglalt, amelyet két címertartó an-
gyal egészít ki. A bal oldali angyal ruházata és a jobb 
oldali angyal szárnyai a bástyasisakkal megegyezően pi-
ros, a jobb oldali angyal ruházata és a bal oldali angyal 
szárnyai pedig a pajzslábbal megegyezően zöld színűek. 
ÜNNEPEK:   

Kőszegi Szüret és Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó 
Kőszegi Borbál 
Kőszegfalvi Búcsú 
Márton napi Újbor Ünnepe 

 
ÍZVILÁG: kőszegi máktorta 

 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI 
KŐSZEGEN: 
Jurisics-vár      Hétforrás     főtér: Szentháromság-szobor                                    

   
 
 
 
 

TUDTAD? 
A kőszegi bor: 
A legenda szerint királyok asztalára került kőszegi szőlő 
története a római időkig nyúlik vissza és évszázadokon ke-
resztül a város történetével szorosan összefonódott. Egye-
dülálló emlék az 1740 óta vezetett Szőlő Jövésnek könyve, 
melybe a mai napig Szent György napkor a szőlőhajtáso-
kat berajzolják. A kőszegi szőlőskertek védőszentjével, 
Szent Donáttal több helyen is találkozunk: a városban szo-
bor, a Kálvária-hegyen kápolna őrzi kultuszát. A kőszegi 
szőlőhegyek ma is virulnak, évről évre növekszik rajtuk a 
szőlő, szebb termést hozva, megőrizve a kőszegi bor jó 
hírnevét. A kőszegi bor elsősorban vörösbor, kedvelt fajták 
a kékfrankos, zweigelt, blauburger, a fehérek közül a 
chardonay, de kóstolhatunk rosét is, mely - ahogy tartják - 
a hölgyek kedvence. 
 

ZÁDORI BENCE: OLVASS VELÜNK! –  
CSUKÁS ISTVÁN: VAKÁCIÓ A HALOTT UTCÁBAN 

   A vakáció hajnalán Budapestre költözött tinédzser, Ger-
gő úgy hiszi, a költözés ráment a nyárra, az iskolakezdésig 
a teljes unalom várja. Ám egy városnézés alkalmával rá-
bukkan egy kihalt utcára, s vele együtt Csombor, Jácint 
Vince és Karikó Károly is. Az elhagyatott ruházatok, házak 
és tárgyak szerint szerepeket vesznek fel; Gergő lesz a 
detektív. És ki gondolná, hogy szükség is lesz rá, miután 
rejtelmes dolgok lepik el az üres utcát? Még egy igazi hulla 
is akad! 



 

 

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 Tör-
delés: Hudák Szabolcs 

Korrektúra: Horváth János 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
BRZÓZKA MAREK TANÁR ÚR ROVATA 

   Ősz - a szeptemberi bágyadt búcsúzónál 
utolszor kitárul az ég, s káprázóan kék 
tükrén lázvörös levelek úsznak. A liget tar-
lott bokrai közt izzik a piros ruhás galag-
onya. A lángsugarú nyár még egy utolsó mosolyt küld felénk, s 
elalvó Föld-gyermekét Napunk mély, fagyos álomba ringatja. 
"Őszbe csavarodott a természet feje" - s már nincs messze az 
idő, mikor a csermely violás völgye végleg elnémul a tél ködé-
ben. 
Tudod-e... mely versek bújtak meg az első bekezdésben? 
(Juhász Gyula: Milyen volt szőkesége...; Berzsenyi Dániel: A közelítő 
tél; Weöres Sándor:A galagonya; Petőfi Sándor: Szeptember végén; 
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra...; Arany János: Toldi estéje) 
   A művészeti nagyító az ősz szépségeire és erős művészekre 
tett befolyására kíván ránagyítani. Az őszi természet nemcsak 
képzőművszeket de az irodalom számos nagy alakját is megi-
hlette. 
   A Halál rokona, Ady Endre őszében sem hívatlan vendég a 
Halál. A Párisban járt az Ősz című vers az ősz motívumát már 
az első pillanattól szimbolikus értékében használja. Nagybetűs 
írásmódjával nemcsak kiemeli az egyszerű köznevek sorából, 
de tovább hangsúlyozza az ősz szimbolikus voltát. Jelentése, 
mint minden modern szimbólumnak rendkívül nehezen bontható 
ki, hiszen nem egy-egy kultúra, hanem egy személy szülötte, 
egyéniségét hordozó "tükörcserép". 
   Kosztolányi Dezsőtől a pillanatba merevített szépség 
megörökítése nem állt távol. Így tett Őszi reggel című versé-
ben is. A vers barokk csendéletek nehéz pompáját festi. A 
pazar gyümölcsöstál plasztikus és egyben érzéki megörökítése 
egy mindenek felett való Szépség eszményét hordozza. 
"Részvétlen" és "derült" e "magába-forduló tökéletesség": 
fényében elhalványulni látszik a szűkös emberi lét. 
"Ezt hozta az ősz." S az ősz ezúttal nem a halál maga, de 
annak pompás hírnöke. Kosztolányi ősze a gyümölcsök, a ter-
mények, magvak betakarításának szaka. Ám szépségük felet-
tünk álló: hiába érintette "jáspisfényű" csodájukat halandó 
kezünk, mikor a távolból őszi ágak intenek felénk. Ércnél ma-
radandóbb a Szépség, de részünk csak egy futó lét - tavasz 
és ősz között. 
Magyar írók munkáiban is számtalanszor megfigyelhetjük a 
fent említett ős(z)i párhuzamot. Arany János Toldi estéje című 
művében ember és természet teljes harmóniába olvad: az ifjú 
Toldi nyáron vált a király kegyeltjévé, míg az öregedő Toldi 
halálának közeledtén "őszbe csavarodik a természet feje" is. 
Hasonló párhuzam figyelhető meg Kármán József Fanni 
hagyományai című regényében is. Ebben a műben azonban a 
természet éppen hogy kontrasztot teremt hősnőnk érzései és a 
külvilág között. A szerelem születése fagyos téli napokra, míg 
Fannink tragikus vége épp tavaszra esik. A szenvedélyek nem 
ismerik az ősz harmóniáját.  Mint ahogyVörösmarty Mihály 
Előszó című megrendítő alkotásának hőse, a vén föld sem is-
merhette az őszt.  
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ESEMÉNYNAPTÁR 
2014. november-december 

19. sze 9-12 ó Gimnáziumi nyílt nap 

22. szo Szent Erzsébet bál 
24. h- 
28. p 

Népművészeti hét, népmesemondó verseny 

25. k 16:15 Ördögfű zenekar koncertje 

27. cs 17 ó Szent István Szabadegyetem 
Budai Ilona előadása 

28. p Pályaválasztási szülői értekezlet 8.a osztá-
lyosoknak 

30. v Ebédfizetés 

13. cs 9 ó Adventi gyertyagyújtás, koszorúk meg-
áldása 

DEC. 
1.h 

Diák lelkinap 1-6. évfolyamnak 

5. p Mikulás az iskolában 
Kollégiumi Mikulás 

8. h Szalagtűző ünnepség a 12. G osztálynak, 
iskolai szentmise az 1. és 3. órában 

8-9. h-k Ebédfizetés 

9. k-ig 8.-osok jelentkezése írásbeli felvételire 

11. cs Munkaértekezlet 

13. szo Munkanap (dec. 24. helyett) 
Idegen nyelvi délelőtt az 5-12. évfolyam-
nak 

IDÉN IS OPERA NAGYKÖVETEK LÁTOGATNAK A SZIGNUM-BA 
   Iskolánk ebben a tanévben is részt vesz az Opera Nagy-
követ programban. Idén már három alkalommal látjuk ven-
dégül a budapesti Erkel Színház művészeit. Az első nagykö-
vet, Daróczi Tamás tenor operaénekes lesz, aki egy elő-
adást fog tartani a felső tagozatosoknak, majd a népmű-
vészeti héten megrendezett énekverseny zsűrijének elnöke 
lesz. 
   A második nagykövet Szebenyi Etelka, aki 4 előadással 
örvendeztet meg minket- lesz az alsósoknak, a felsősöknek, 
a gimnáziumi diákoknak és a város zenekedvelőinek is egy 
előadás. A harmadik művész Mohai Éva, aki szintén 4 elő-
adást tart iskolánkban. 
   Izgalommal és nagy-nagy szeretettel várjuk az Opera 
Nagyköveteit.             Győrfi Józsefné szervező pedagógus 

A föld megőszült; 
Nem hajszálanként,  

mint a boldog ember, 
Egyszerre őszült az meg,  

mint az isten, 
Ki megteremtvén a világot, 

embert, 
E félig istent, félig állatot, 
Elborzadott a zordon mű  

felett 
És bánatában ősz lett és öreg 


