
 

 

        

XI. évfolyam 5. szám 2015. május 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2014/2015: A MEGÚJULÁS ÉVE 

GYERMEKNAP:  
MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA 

„Három olyan dolog van, amelyet 
mindig eltanulhat a felnőtt a gye-
rektől: hogy kell ok nélkül örülni, hogy kell mindig vala-
milyen foglalatosságba merülni, és hogy kell kíméletle-

nül kiharcolnia magának azt, amit ő akar.”   
(Paulo Coelho) 

„Osztani magad,  
hogy így sokasodjál, 

Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, 
Hallgatni Őket, hogy tudd a világot, 
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!” (Váci Mihály) 

PEDAGÓGUSNAP: JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJA 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Pünkösdi kapudíszítés 

Pünkösdvasárnap a hagyományoknak megfelelően fel-
díszítjük a templom kapuját. Ehhez szeretnénk kérni vi-
rágfelajánlásokat, melyeket szombat estig a sekrestyé-
ben helyezhetnek el. Előre is köszönjük a segítséget ün-
nepünk szebbé tételéhez.  

Plébániai nap Pünkösd hétfőn 
A belvárosi Szent István Király Plébániai Pünkösd hétfőn 
plébániai napot tart, melyre szeretettel várnak minden 
családot. Program: 9 órakor ünnepi szentmise, benne a 
házaspárok megáldása. Ezt követően játékos vetélkedők 
és bográcsos ebéd lesz minden résztvevő számára. 17 
órától tartja jótékonysági kórushangversenyét a makói 
Dr. Mihálka György Városi Vegyeskar és a kisteleki 
Harmónia Egyesületa templomban. A nap bevételét a 
kárpátaljai Nagybocskó katolikus óvodája számára jut-
tatják el.  

A SZIGNUM nyári táborai 
FOTÓ-VIDEÓ, VIZUÁLIS TÁBOR A SZIGNUM-BAN! 

2015. június 22-26-ig (hétfőtől péntekig) Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Művészeti Műhely vezetője várja az 
érdeklődőket, akik megtanulhatják a fotózás és a számítógépes képszerkesztés alapjait. Jelentkezni és részletes 
információkat kapni a 30/93 83 105-ös telefonszámon és a czikax@gmail.com e-mail címen lehet.  

KERÉKPÁROS TÁBOR 
A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2015. július 20-ától 24-éig  

nyári tábort szervez Mohács illetve Szabadka környékére. 
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: Személyi igazolvány vagy útlevél, diákigazolvány, TAJ-kártya, vízhatlan, sportos öltözet, 
sapka, fürdőruha, fényvisszaverő mellény és megbízható kerékpár. Ajánlott a fejvédő sisak! 
Költőpénz: max. 3-4 ezer Ft (fakultatív belépők, reggelire és ebédre történő bevásárlás). Célszerű kevés eurót 
vagy dínárt is hozni. KÖZÖS KÖLTSÉGEK (indulásig fizetendők): A 4 éjszakai szállás, 2 vacsora, belépők, a vonat 
és komp díja mintegy 10 000 Ft. 
Jelentkezés 3000 Ft befizetésével május végéig az igazgatói vagy a gazdasági irodában; iskolai kerékpár ekkor 

igényelhető! Részletes úti program a plakátokon és a következő lapszámunkban található.  
KÍSÉRŐK: Horváth János (30-356 4409), Majoros Márton (20-334 5092), Mészáros Ildikó (20-823 3615). Lesz 
orvosi felügyelet a kísérő gépkocsiban. Kerékpárjavító eszközökről a kísérők (is) gondoskodnak. 

ANGOL NYELVI TÁBOR 
Angol nyelvi tábort szervezünk alsó tagozatos gyermekek részére, igény szerint akár több turnusban is. A választ-
ható időpontok: június 29 (h) – július 3 (p); július 6 (h) – július 10 (p); július 13 (h) – július 17 (p); július 20 (h) – július 
24 (p); július 27 (h) – július 31 (p) 
   Egy-egy turnus minimum 8 fő jelentkezése esetén indul és 12 főnél többet egy turnusban nem tudunk fogadni. A 
tábor önköltséges, ára egy hétre 10 000 Ft. Az ár tartalmazza: hétfőtől péntekig, 9 és 16 óra között a gyermekek 
felügyeletét az iskolában, magas színvonalú egyúttal szórakoztató angol nyelvi oktatását, a tábor lebonyolításá-
hoz szükséges eszközöket és minden délután egy kis uzsonnát. Az ár nem tartalmazza az ebédet, amely a gazda-
sági irodában rendelhető és fizethető ki, de otthonról is lehet hozni.  
  A tábor tematikáját a gyerekek maguk is formálhatják. Igény szerint szervezünk mesés, dalos, játékos vagy or-
szág ismereti tábort, természetesen mindezeket angol nyelven, a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe 
vételével. Jelentkezni lehet a jelentkezési lap leadásával és 5000 Ft előleg befizetésével Csapóné Mátó Mónika 
tanárnőnél június 12-ig. 

Nagy tavaszi papírgyűjtés a SZIGNUM-ban! 
Ideje: május 18-19-20. (h-sze) 14:30-16:30-ig.  
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SZŰCS PÉTER IGAZGATÓ ÚR BALLAGÁSI BESZÉDE 
2015. ÁPRILIS 30. 

 
Tisztelt Szülők, tanárok, diákok, ballagó 12.G-sek! 

„Amikor egy diplomata meglátogatta a Vatikánt, meg-
kérdezte a pápát:  

Hány ember dolgozik a hivatalokban? 
Körülbelül a fele – Válaszolta XXIII. János pápa.” 

Az érettségi idején majd jön a makói TV és meg fog kér-
dezni:  

Hány diák készül idén az érettségire a Szignumban? 
Körülbelül a fele? ☺ 

Kedves szülők! 
Először is hálával tartozunk Önöknek, hogy kifejezték 
bizalmukat, amikor gyermekeiket ide hozták, hogy segít-
sünk felnevelni őket! Nekünk sosem volt elég, hogy pusz-
tán oktatási intézményként tekintsünk magunkra! Sosem 
mondtunk le arról, hogy adjunk valamit gyermekeiknek, 
hogy alakítsuk, formáljuk őket.  
 
Kedves ballagó diákjaink! 
Két gondolatot hoztam nektek ballagásra: 
I. Az első, hogy úton vagyunk, és még messze nem érkez-
tünk meg sehová. 
II. A második, hogy hol vagyunk és mire is kaptunk meg-
hívást. 
 
I. Mindig úton vagyunk. Hiába mondják, most kezdődik 
gyerekem a nagybetűs élet. Majd megtudod!  

1. A nagybetűs élet sok szempontból pontosan olyan 
mint a kisbetűs élet. Semmi különös… 

2. Majd megtudod? Már pontosan tudod. – maximum 
nem fogalmaztad még meg magadnak. 
    Megyünk tovább, úton vagyunk továbbra is. Sosem 
mondhatjuk, hogy készen vagyunk, eleget tudunk. Tanu-
lunk, dolgozunk. Persze lesznek új dolgok és csodás dol-
gok és rossz dolgok, de hát ezek eddig is voltak. És hogy 
mi lesz belőletek, az már most ott van bennetek, maxi-
mum még nem látja mindenki. 
   A 12 éves kis Karol focizott a templomkertben és be-
rúgta a helyi templom ablakát. Erre mit ad Isten, azóta a 
világon mindenki ismeri a nevét, és aki csak közelebbi 
ismeretségbe került vele, mindenki szeretettel emlékezik 
vissza rá – no nem a templomi incidens miatt – úgy is-
merjük, hogy II. János Pál pápa.  
   A 16 éves ifjú, Albert bizony szégyenszemre megbu-
kott matekból. Erre az édesapja kipakolt mindent a szo-
bájából, csak egy íróasztalt és egy széket hagyott benn, 
a kezébe nyomta a matek könyvet és bezárta rá az aj-
tót. Albert elkezdte olvasgatni, és rájött, hogy tök érde-
kes, nem is gondolta volna. Ma mindenki ismeri a nevét: 
Albert Einsteinnek hívják. 
   A 17 éves Pista így emlékszik vissza: „7.-es koromban 
baleset ért engem: megbuktam. Magyar irodalomból 
buktam meg. Ami egy író múltjában ritka gusztusos szep-
lő, és nem valami Ady-t lobogtató lázadások miatt kerül-
tem én szembe holmi vaskalapos tanárokkal, én készület-
len voltam, nagyképű, teljesen igazuk volt” – írja István, 
aki még az is lehet, hétfőn tétel lesz, ma úgy ismerjük 
Örkény István. 

Ezt csak azért mondtam, hogy még az iskolában sem dől 
el minden, mi lesz belőletek, és hogyan ismer benneteket 
a környezetetek, hogyan emlékszik majd vissza rátok a 
világ. Sokat fogtok még változni. Úton vagytok. Az a 
fontos, hogy a változásotok fejlődésben nyilvánuljon 
meg. A templom ablakát labdával belövő Karolból lett 
a pápa, a matekból megbukó Albertből a leghíresebb 
fizikus és a magyar irodalomból megbukó Istvánt azóta 
tanítják a magyar irodalom könyvekben.  
Nem végleges kérem itt még semmi. Az pedig végképp 
nem, hogy valójában kivé fejlődtök. A döntéseitek és a 
Jóisten kegyelme fogják ezt alapvetően meghatározni 
és nem a szél, meg a sors, amint a klasszikus ballagó 
énekekben az előbb énekeltük. Rá fogtok jönni rövide-
sen, hogy meghatározó az életetekben az elmúlt 12 év. 
Alapoztunk gyerekek – akarom mondani, hölgyeim és 
uraim. De hogy ezekből az alapokból mit építetek fel, 
az rajtatok múlik. Nem ússzátok meg döntések nélkül.  
Döntéseket hozni, ebben áll felnőttnek lenni. Isten segít-
ségében és kegyelmében bízni, hogy segíti a döntései-
met, és segít az úton haladni, ebben áll keresztény fel-
nőttnek lenni. 
Karol, Albert és István is meghozták döntéseiket, és Isten 
kegyelméből lettek, akik lettek. 
Abban bízom, hogy megértitek azokat az értékeket, 
aminek mentén terelgettünk titeket. 
II. Hol élünk valójában és mire is kaptunk mi meghívást? 
Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, hogy értékeket 
kíván megőrizni és továbbadni, fogalmazzunk úgy, hogy 
a tudáshoz hozzáadni egy olyan világban, ahol az érté-
kek megsemmisítése, nevetségessé tétele folyik. Lehet, 
hogy nevetséges egy életen át együtt élni, hűségben, 
lehet, hogy nevetséges templomba járni, lehet, hogy ne-
vetséges gyónni vagy ha valakinek több gyermeke van 
egy apától…, de …! 
Nálunk járt a 11. g-seknél Dr. Horváth Gábor tanár úr, a 
Gál Ferenc Főiskola tanára. Mondott néhány elgondol-
kodtató mondatot, amit szeretnék tovább gondolni szá-
motokra. 
Ma Európában ciki 
vallásosnak lenni, 
hinni Istenben és 
egyúttal ciki egy 
sor dolog, amit mi 
ebben az iskolá-
ban értéknek tar-
tunk és amit eleink 
értéknek tartottak. 
Európa elvesztette a hitét, és ezzel együtt jár, hogy le-
mondott önmagáról. Lemondott hitéről és korábbi érté-
keiről. 
Statisztikákból tudjuk, hogy amennyiben a jelenlegi úton 
halad tovább Magyarország, 2050-ben már csak 8 mil-
lióan leszünk, kiürülnek a templomok, a magyar társada-
lom teljesen elöregszik, mert alig lesznek gyerekek és 
fiatalok. A legtöbben az idősgondozásból élnek majd, és 
minket tologatnak. Bevándorlók pótolják majd a csökke-
nő magyar lakosságot. És mindannyian látjuk, hogy 
ezekben a folyamatokban Nyugat-Európa előttünk jár 
(vagy mögöttünk) kb. 10-20 évvel.  
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Ott már ez lényegében kialakult problémarendszer. Ott 
már iszlám Európáról van szó, a belga katolikus egyete-
men már iszlám imámokat képeznek (mohamedán papo-
kat) és a legkeresettebb munkaerő az idősgondozó, akik-
ből korlátlan mennyiséget tudnának foglalkoztatni.  
Most nézzük meg, melyek a leginkább feltörekvő, fejlődő 
részei a világnak. Nézzünk Távol-Keletre. Ott a hatalmas 
kínai társadalom a konfucianizmussal. Közel-Keletre gon-
dolunk, ott az iszlám. Ha át megyünk a tengeren túlra, 
megint csak kereszténységet, hitet, pozitív gondolkozást 
találunk. Tiszlavicz doktor úr nem győzött áradozni arról 
a pozitív keresztény beállítottságról, amit Dél-
Amerikában, Argentínában tapasztalt. Ezek a kontinensek 
és területek nem mondtak le a hitükről, értékeikről és nem 
mondtak le magukról. 
Mi lesz itt 2050-ben? Rajtatok múlik. Még rövidebb ideig 
rajtunk is, de az már nem a mi világunk lesz, hanem a 
tiétek. Azt a világot leginkább ti építitek. Olyan lesz, 
amilyenné alakítjátok. Lecserélitek-e az iskolánk tetején a 
keresztet félholdra? Lesznek-e hívő keresztények a temp-
lomban? Lesznek-e családok, ahol hűségben él férj és 
feleség házasságban egymással? Lesznek-e gyerekek, 
magyar! keresztény! gyerekek? Rajtatok áll, lemondotok-
e a keresztény! magyar! országról? Szent István király 
országa meg lesz-e még? 
Szüksége van ennek az országnak rátok, mert nektek le-
galább van fogalmatok róla, mi az, hogy keresztény – itt 
tanultatok hittant, vettetek részt keresztény szeretetszol-
gálatban, hoztunk benneteket templomba, szentmisére, 
tudjátok mi az, hogy lelkigyakorlat…. Van fogalmatok 
róla, mi az, hogy magyar – tanultatok néptáncot, magyar 
népi kultúrát, minden évben magyar népművészeti hét, 
kiemelt fontossággal megünnepelt nemzeti ünnepek és 
emléknapok. Ott van bennetek minden ismeret és alap, 
ami hazánk jövőjének építéséhez kell.  

Rajtatok áll: nemzeti értékek mellett döntötök és a keresz-
ténység mellett döntötök-e. Döntés kérdése. Az ember 
értékét nem a tehetsége határozza meg, hanem a dönté-
sei. 
És mit lehet tenni? Itt vannak az iskolanővéri óvodák, isko-
lák, egyetemi kollégiumok. Dr. Horváth Gábor tanár úr 

elmondta, hogy csak az egyházmegyének van 80 intéz-
ménye a bölcsődétől az iskolákon, főikolákon át a szere-
tetotthonig és a szeretetszolgálatokig. Itt vannak a refor-
mátus intézmények. Mondjuk már ki, hogy ezek az intéz-
mények őrzői és továbbadói a keresztény Magyaror-
szágnak! És ugyan kikre van ott szükség, ha nem rátok? 
Kik dolgozzanak ezekben, ha nem ti? Akiknek minden 
alapja meg van ahhoz, hogy ezeken az intézményeken 
keresztül hatással legyetek a társadalomra, tegyetek 
valamit a keresztény Magyarországért! Vagy vállaljatok 
bárhol máshol is feladatokat, munkát, szolgálatot, vegyé-
tek észre, hogy kovászok lehettek, világosságot őriztek, 
amit nem lehet véka alá rejteni! A magyar hazánknak 
szüksége van rátok, hogy az maradhasson, aminek az 
alapító szánta! 

„Az Isten számít rád…” A hazád számít rád… 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 

FÓKUSZ - BALLAGÁS 
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VÉRÜKET ADTÁK 
2015. április 23-án végzős diákjaink közül Debreczeni Bernadette, Juhász Gábor és Szelei László, volt 
tanítványunk Nacsa Krisztina a makói Véradó Állomáson, a SZIGNUM-ban már hagyománynak számító 
módon, vért adtak Horváth János igazgatóhelyettes úr vezetésével. Az önkéntes és lelkes véráldozat 
karitatív célokat szolgált. Köszönjük a ballagást megelőző nemes tettet! 

AZ ÉRETTSÉGI 
    Az idei matúra iskolánk történetében immár a tizenhatodik. Alapjaiban nem különbözik 
az elmúlt esztendők kétszintű megmérettetéseitől, a végzősöket érintő lényeges módosítás 
nem történt a vizsgaszervezésben.   
    A kötelező magyar, matematika és történelem mellett angolból, németből, franciából, 
biológiából, informatikából, fizikából és testnevelésből szervezünk középszintű vizsgát a 
SZIGNUM-ban. Emelt szintű vizsgát tesz történelemből illetve angol nyelvből egy-egy 
tanulónk. A szintemelő vizsga angolból ingyenes lehetőség a középfokú nyelvvizsgával 
egyenértékű bizonyítvány megszerzésére.  
    Előrehozott vizsgát már csak idegen nyelvekből és informatikából lehet tenni: ezzel a lehetőséggel összesen tize-
negyen élnek 11.-eseink közül. 
    Az írásbelik május 4-én kezdődtek és iskolánkban 20-áig tartanak. A szóbeli középszintű vizsgák időpontja júni-
us 16-17. Érettségi elnökünk Mácsai Ilona német szakos nyugdíjas tanár lesz Szegedről. Az érettségin különösen 
fontos a precíz adminisztráció, amit egy igen jól használható szoftver is segít. Ezen dolgozunk a vizsgára jelentke-
zéstől az eredmények továbbításáig; a jegyzői feladatokat Szabó Anita látja el, munkáját a szóbeli vizsgák alatt 
Kulcsár Judit tanárnő segíti.    

Horváth János igazgatóhelyettes 



 

 

A KÖZÉPISKOLAI BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGEN  
VÉGZŐS GIMNAZISTÁINK  

AZ ALÁBBI ELISMERÉSEKBEN RÉSZESÜLTEK 
 

Gerhardinger Terézia anya-díj 
„Boldog Gerhardinger Terézia mikor olyan idős volt mint 
Te, már 6 esztendeje nevelte, oktatta a rábízott gyerme-
keket. 12 évesen kezdett tanítani, 15 évesen tette le a 
tanítói képesítő vizsgát, miközben fiatal tanítónő társai-
val közösséget alkotva élt. Minden idejét a gyermekek 
nevelésének szentelte, és a kor kihívásai közepette a 
legmodernebb iskolát hozta létre. 18 éves korában már 
közszeretetnek örvendő pedagógus, aki teljes tudatában 
volt annak, hogy tehetségét nem saját magáért kapta, 
hanem azért, hogy Isten művének munkatársaként a ne-
velés által hozzájáruljon ahhoz, hogy a világ jobbá le-
gyen.  
Amikor Téged, a Boldogasszony Iskolanővérek végzős 
diákjai közül megtisztelünk a rendalapítónak emléket 
állító kitüntetéssel, elismerjük, hogy az itt töltött évek 
alatt kiemelkedő módon tettél tanúságot emberségről, 
keresztény értékekről. Boldog Terézia anyához hasonló-
an latba vetetted képességeidet, tehetségedet a közös-
ség javára, érzékenyen válaszoltál a környezetedben 
felmerülő szükségletekre, és életigenlő magatartásoddal 
hozzájárultál az otthonos, baráti légkör megteremtésé-
hez.” A pénzjutalommal járó elismerést első alkalommal 
a fentiek alapján, arra legméltóbb végzős diákunk, Re-
isz Piroska 12. G osztályos tanuló vehette át Magyaros 
Rita M. Veronika SSND nővértől, a SZIGNUM spirituális 
igazgatójától.  
  
Szent István-díj – 2015. 
A SZIGNUM és „A makói Szent István Egyházi Iskoláért 
Alapítvány” kuratóriuma 2012-ben díjat alapított az 
Iskolanővérek Makóra érkezésének 100., és intézmé-
nyünk fennállásának 20. évfordulója emlékére. A díja-
zott a Szignum olyan 12.-es diákja lehet, aki a gimnáziu-
mi tanévek során elkötelezett az iskola értékrendjének 
vállalása mellett.  

A díj pénzjutalom, valamint a kitüntetett az adományo-
zást igazoló oklevelet és plakettet kap. A plakett 9 cm 
átmérőjű érem. Előlapján Brzózka Marek szobrászmű-
vész, iskolánk rajztanára által tervezett plasztika látha-
tó. A 2015. év kitüntetettje tantestület ajánlása alapján: 
Zádori Bence, aki közösségi munkájáért – az Ifjúsági 
Diákbizottság tevékeny tagja – és irodalmi tevékenysé-
géért (szavalóversenyekért, publikációiért, pályázatokon 
való eredményes részvételéért) részesül a kitüntetésben. 
  
Tartományfőnöknői dicséret  
„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - 
mint Istenteremtményeit és képmásait – teljes kibontako-
zásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba 
vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakítá-
sában.” (a Boldogasszony Iskolanővérek 
Kontstitúciójából) 
Kiemelt tanulmányi munkád és eredményed jele annak, 
hogy képességeid megbecsülésével, munkálásával és 
latba vetésével munkatársa lettél a Termető Isten és Te-
rézia anya Rád vonatkozó álmának! Ennek elismeréséül 
Lobmayer M. Judit tartományfőnöki dicséretében része-
sültek Kovács Norbert és Miklai Péter Pál 12. G osztá-
lyos tanulók.  
  

Ollexik pályázat: 
Az Ollexik Viktor-pályázatot kilencedik évben hirdeti 
meg az alapító, és hatodik alkalommal az alapítvány 
gondozásában. Minden olyan 10., 11. és 12. évfolyamos 
gimnáziumi tanuló nevezhet, aki a magyar vagy az an-
gol irodalom iránt érdeklődik, a megadott témák egyi-
kében elmélyült elemzést készít, és az elkészült művet. A 
2014/2015-ös tanévben magyar irodalmi pályázat 
témája a levegő volt, amelyen Zádori Bence 12. G osz-
tályos tanulónk I. helyezést ért el, „Lélegezni kifulladá-
sig” című pályamunkájával, míg Boros Franciska Leonetta 
(10.G) a II. helyet szerezte meg, „Levegő” című írásával. 
Pénzjutalom és oklevél jár elismerésként kiváló teljesítmé-
nyekért.  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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A 3.B ÉS AZ 5.B OSZTÁLYKIRÁNDULÁSA BUDAPESTEN 
   Április 23-án közös osztálykiránduláson vett részt a 3.b és az 5.b 
osztály. Az úti cél Budapest volt. A gyülekező után izgatottan vár-
tuk az indulást.  
   Több órás, kényelmes autóbuszozás után érkeztünk meg a fővá-
rosba. Programunk az egyik nagy bevásárlóközpontban található 
Csodák palotájába és a trópusi állatokat bemutató Tropicariumba 
szerveződött. A Csodák palotájában sok érdekes játékot próbál-
hattunk ki, mint például tükör, labirintus és virtuális játékok. Itt még különleges tanórán vehettünk részt, ahol hétköz-
napi eszközökkel fizikai és kémiai bemutatót tartottak, melyeket később hasznosíthatunk tanulmányaink során. Ezu-
tán következett a Tropicarium. Itt nagyon különleges állatokat csodálhattunk meg. A nap csúcspontja a cápák és a 
kígyók etetése volt. Az egész napos játszadozás és jó hangulatú programok után ismét várt ránk a buszos utazás 
hazafelé.  
   Kora est érkeztünk haza, a tanáraink által jól megszervezett programok szép élményeivel. A tartalmas nap kicsi-
ket és nagyokat egyaránt jól elfárasztott. Köszönjük a tanárainknak ezt a csodálatos kirándulást. Vadlövő Anna 5.b 

Szent Gellért Ösztöndíj 2015. 
A Pro  Paedagogia Christiana Alapítvány idei esztendőben kiírt pályázatán két tanulónk részesült 
támogatásban, Csonka Soma Dominik (5.b) és Juhász Laura (1.b). Gratulálunk! 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

VADNYUGATI ISKOLA LETT A SZIGNUM 
   Nagyszabású nyomozást folytatott a makói SZIGNUM 2015. április 21
-én, kedden, VIII. Bábel napján; a makói kistérség általános iskolásai és 
gimnazistái között kereste a legbátrabbat, akit végül hőssé avatott. A 
magyar-angol kéttannyelvű intézmény idegen nyelvi programjának témája 
idén a Vadnyugat volt, ahol nem csak elméleti, de jelmezes és ügyességi 
versenyen is összemérheti tudását a 140 jelentkező. Volt csizma- és patkó-
dobálás, valamint mindenki ízelítőt kaphatott a terület gasztronómiájából 
az egyénileg összeállított hamburgerekkel. 
   A makói Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégi-
um nyolc esztendeje kötelezte el magát az idegen nyelvoktatás mellett, 
ekkor alapította a Nyelveken Szólás Napját, amely azóta a különböző 
kultúrák közösségi ünneplésének alkalmává vált. A VIII.Bábel napra 
ezúttal is makói és környékbeli iskolák diákjainak jelentkezését várta a 
házigazda SZIGNUM; korcsoportonkénti, a Vadnyugattal kapcsolatos 
műveltségi vetélkedőbe lehetett nevezni egy témát illusztráló poszter 
összeállításával, illetve egy előzetes kreatív feladat megoldásával. A 
nevezett 35 csapatnak el kell készítenie és bemutatnia egy vadnyugati 
karakter jelmezét, aki lehet békebíró, fejvadász, párbajhős, szerencse-
lovag, szélhámos, bandita, seriff vagy akár törzsi harcos is. 
   A felvonulást további izgalmak követték; a WANTED ügyességi játék 
tétje nem más volt, mint a nap hősének megtalálása, akiben a vadnyu-
gati ember tulajdonságai közül a legtöbb megtalálható. Tehát aki jár-
tas az álcázás, állatkezelés, célzás, fegyverdobás, íjászat, lopakodás, lovaglás művészetében, de leginkább bátor 
és ennek tanújelét adta a meglepetés versenyszámokban. A megmérettetésben komoly szerep jutott a patkónak, 
csizmának, rongylabdának és természetesen a nevetésnek is. Végül együtt örülhettünk Török Dominik 8.a osztályos 
tanulónk győzelmének, aki a nap hőse címet érdemelte ki.  
   A délután folyamán mindenki megkóstolhatta a vadnyugat ízeit a hamburgerrel és kólával és mindenki nyertes-
nek érezhette magát a kalandos VIII. Bábel napon.  
A csapatversenyben a következő eredmények születtek: 
5-6. évfolyamosok: I. Western Girls (Dózsa György Általános Iskola, Kiszombor), II. Aranyásók (Almási Iskola), III. Az 
ötödikes banditák és a cowboy (JAG) 
7-8. évfolyamosok: I. Vadnyugati pegazusok (SZIGNUM), II. Fegyverforgatók (Makói Katolikus Általános Iskola), III. 
Petra’s Group (JAG) 
Gimnazisták: I. Bábik (JAG), II. Cotton Eye Joe (JAG), III. Cowgirls (Karolina) 

Köszönet a SZIGNUM idegen nyelvi munkaközösségének és segítőiknek a remek szervezésért,  
és külön Csapóné Mátó Mónika tanárnőnek a nyilatkozatokért. – szerk.- 
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TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 6.B 
Május elején mentünk kirándulni a Dunakanyarba. Nagyon 
vártuk már, de leginkább azért, hogy megnézzük Melinda 
néni szülőfaluját. 
Első nap Dömösre érkeztünk és nagy túrát tettünk a Rám-
szakadékban. Kellemesen elfáradtunk. A második nap fő 
programja az esztergomi Bazilika megtekintés majd na-
gyon finom fagyit ettünk Szlovákiában. A harmadik nap a 
szórakozásé volt, amibe a visegrádi vár megtekintése is 
belefért. De a legjobb a bob-pálya volt. Nekünk a nyári 
bob lett a kedvencünk. Gyorsan telt a három nap, remek 
volt, köszönjük!      Varga Réka 6.b 
  
 szlovákia=fagyizás 
      kirándulás=Dunakanyar 
   Pilismarót=szölőfalu 
 Esztergom=Bazilika 
       Gábor bácsi=buszsofőr 
       Rám-szakadék=túra 
 plébánia=szállás   
Melinda néni=köszönjük 

HÍREK 
A Könyvkuckóból jelentjük 

Az idei költészet napjára a gimnazisták 21 féle 
feladat közül választhattak. Ezek többségét cso-
portban, kisebb részét egyénileg lehetett megol-
dani. A feladatok közül a „vetélkedők összeállítá-
sát” ketten választották. Egy-egy vetélkedőt állí-
tott össze „Költők-múzsák-hitvesek” címmel Netedu 
Bianca (11. G) és a „13+1-es irodalmi totót” Sze-
lei László (12. G). Szelei László totója többek ér-
deklődését keltette fel, mint a Költők-Múzsák-
Hitvesek c. igaz-hamis játék, mégis több jó válasz 
érkezett a szerelmes témakörben.Végül a legjob-
bak jutalomban részesültek, ezúton is köszönjük 
kitartó munkájukat. 
Bárdi Kata (5.a), Kosz-
ta Dóra Fanni (5.a) és 
Fletan Beatrix (10.G) 
adták a legjobb vála-

szokat. 
Fotó: Mészáros Ildikó 



 

 

HIT OLDAL 

A BOLDOGSÁGOK ÚTJA 
„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,10) 

   Elérkeztünk a boldogmondások utolsó gondolatához, amely lezárja a nyolc boldogságot, de 
a szentírási szakasz a következőkkel folytatódik: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és 
üldöznek titeket és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalma-

tok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is előttetek.” (Mt 5, 11-12) Nem kell a próféták korá-
ig visszagondolnunk, mai világunkban is előfordul, hogy keresztény testvéreink hitükért üldözést szenvednek, és bát-
ran tanúságot tesznek Krisztusba vetett hitükről, életük árán is. Ők az igazi keresztények, azaz „krisztusiak”. Van- e 
bennünk ez az elszántság, hogy az igazságot ilyen áron is megvédjük? Erre a kérdésre mindegyikünknek hite sze-
rinti választ kell adnia. 
   Számomra kedves Ortensio da Spinetoli, kapucinus atya szentírás magyarázatából idézek: „A keresztény ember 
tökéletessége igaz voltában áll, és Jézus jót kíván azoknak, akik ebben hűségesek maradnak. Nem azért kell elvi-
selniük az üldözéseket, mert ők Krisztus tanítványai, hanem hogy tanítványokká válhassanak, azaz megfelelhesse-
nek hivatásuknak.” Számomra ez a krisztusi úton való haladást jelenti, amely küzdelmes, néha fájdalmakkal teli, de 
hitem szerint a végső állomása a beteljesedés. 
   Tizenöt éves gimnazista lányként, amikor először láttam meg a debreceni múzeumban Munkácsy Mihály: „Ecce 
homo” című festményét, csak néztem, és több percen át csendben szemléltem e hatalmas alkotást. Már akkor meg-
érintett Jézus viselkedése, aki szótlanul áll a feléje ordítozó tömeg előtt. Csak ketten vannak, akik szívük mélyén 
megértették, hogy Ő maga az IGAZSÁG, aki képes elvezetni mindnyájunkat a béke, és igazság honába. 
   Egyszer, ha Debrecenbe visz utad, ne szalaszd el annak lehetőségét, hogy szemléld azt, aki így szól hozzánk: „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6)                                                  Magyaros Rita M. Veronika SSND 

HIT-ÉLET 

BOLDOG TERÉZIA ANYA NAP  
A SZIGNUM-BAN 

 
A, mint alkalom: fenntartónk, a Boldog-
asszony Iskolanővérek rendje alapítójá-
nak, Boldog Gerhardinger Terézia anyá-
nak ünnepnapja 
Á, mint állomások: amiket mindenki bejárt 
és ahol kitalált, párosított, utazott, kirakott 
és közben megismerkedett a lényeggel 
B, mint Bomba, ami tényleg nagyot szólt – avagy gimnazis-
ta móka a fűben. 
Cs, mint cserkészek: ahol tudtak, segítettek - de tényleg, 
próbáztattak ügyességből, leleményből, kitűzőt készítettek, 
közösséget kovácsoltak és mosolyt csaltak az arcokra – jó 
hogy itt voltak 
D, mint dalok, mert volt útról és vízről is egy-egy.  
E, mint együtt volt az egész iskola, hiszen a SZIGNUM kö-
zösség, ez nem kérdés.  
F, mint Fontos szavak, amelyek a napnak célt és keretet 
adtak: elindulni, fölfedezni, találkozni, befogadni 
Gimnazisták, avagy diákjaink kettős szerepben, mert nem 
csak körbejártak, de vezettek is állomást, csapatokat – és 
milyen jól tették… 
H, mint hab volt a kávén és kakaón, mert ez már hagyo-
mány 
I, mint ima, volt közös az induláskor, írni kellett az állomá-
son és egyénileg az erdőben is zarándoklat közben 
J, mint jó volt együtt és így minden esély megvan arra, 
hogy hagyományt teremtettünk 
K, mint Kaland, ami volt –pálya, -part formájában és ösz-
szességében a nagy jelzővel igaz a május 11-i napunkra is. 
L, mint Látható jelek – narancssárga póló, mert alap SZIG-
NUM-jel és a zászló, hogy ne tévedjünk el 
M, mint mindenfajta képességre szükség volt, hogy teljesíte-
ni tudjuk a feladatokat.  
Nevek, mert minden csapat választott és itt csak a képzelet 
szabott határt. Úgymint Szuperkutya, Delfinlányok, Jófiúk, 
Kredenc, Ferencváros FBB, Fürge, Aranycsapat és Lajos bá-
csi – a teljesség igénye nélkül. 

Országjáró Csoport: lelkes cserkészek, akik 
Kárpátaljáról, Székesfehérvárról, Kecske-
métről, Budapestről és Szegedről érkeztek a 
napunkra, hogy tartalmas programokkal 
ismertessék meg a cserkészet értékeit és 
lehetőségeit.  
P, mint pont mint régen – vagyis a forgószín-
pad újragondolva a Maros-parton.  
Ö, mint Ökoház, avagy ebéd a lombkorona-

szinten. A nagy nézőpont áthelyezés, mert fentről tényleg 
minden más.  
Pálya, méghozzá a legyőzhető akadály, mert lehetett kúsz-
ni, mászni, egyensúlyozni, függeszkedni és így jól elfáradni 
is.  
R, mint rendi ismeretek, mert sok minden tudtunk már, de 
van, amit csak most értettünk meg.  
Sz, mint szentmise, szabadban, szeretettel, szerteszét, sza-
vak, szívből 
és ez mind 
benne volt a 
napban. 
T, mert teli 
volt értékkel 
és vidámsággal ez a nap, meg persze a szél is fújt, de a 
lényeg, hogy sütött a nap.  
Utazás: gyalogosan, földön és vízen, tappancson és a ké-
peken, vagyis igazából és a képzeletben is, bejárva a vilá-
got, Terézia anyát követve.  
Ü, mint ünnep – természetesen az alapító anyáé, de szóba 
került május 1-je is – ám csak a tér erejéig 
W, mint www.cserkesz.hu, az oldal, amit szívből ajánlunk 
mindenkinek, de különösen azoknak, akiknek megtetszett a 
cserkészélet.  
Zarándoklat, amiből volt több is. Korábban a szerzetesek-
nek - erről diasorozat is készült; azután reggel a Maros-
partra és a nap zárásaként az erdőben is.  
Zárásként a legfontosabb: köszönet a makói rendház 
nővéreinek a tartalmas napért, a közös ünnepért és a 
szép élményekért, valamint a cserkészek aktív közremű-
ködéséért.       (SZ.A.) 
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SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
MÁJUS HÓNAP SZTÁRJA: 
Robert Pattinson: brit színész, modell 
1986. május 13-án született London-
ban. Két nővére van Victoria és Lizzy 
Pattinson. Robert a Tower House 
Schoolba és a Harrodian Schoolba 
járt, majd egy amatőr színházi cso-
portban a Barnes Theatre Company-
ben kezdte el bontogatni szárnyait, 
mint színész.  
12 éves volt amikor elkezdett 
modellkedni, szerepelt például 
a Hackett 2007-es őszi kampányában valamint 2013-
ban a  Dior Homme illat arca volt. 
2004-ben kapta első szerepét A gyűrű átka című akció-
filmben, majd 2005-ben Tom Riley rendező, felajánlotta 
neki Cedric Diggory szerepét a hazánkban is nagyon 
népszerű Harry Potter és a tűz serlege című filmben.  
2008-ban az Alkonyat filmes adaptáció, meghozta Rob 
számára a világhírnevet. 2010-ben került bemutatásra 
a Remeber Me című romantikus dráma, melyben Tyler 
Hawkins szerepét alakította. 2014-ben két új filmje érke-
zett, az Országúti bosszú és a Térkép a csillagokhoz, ez 
utóbbiban Julianne Moore és John Cusack partnere volt. 
2015-ben Nicole Kidman és James Franco mellett tűnik fel 
a Sivatag királynője című életrajzi filmben, illetve szintén 
főszerepben lesz látható a Brimstone című produkcióban.  
 
Érdekességek: Májussal kapcsolatos  
szólások, közmondások 

1.Májusi eső aranyat ér. 
2.Ha Orbán nevet, a szőlő sír. 
3.Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz. 
4.Májusi meleg eső bő, a hideg eső rossz termést ígér. 
5.Szervác, Pongrác, Bonifác, meleg ruhát, nem gatyát. 

 
Egy perc humor:  

 
Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Bosszúállók: 
Ultron kora – amerikai, akció
-kalandfilm 

Amikor Tony Stark újra életet 
akar lehelni a 
parkolópályára állított béke-
fenntartó programba, nem 

minden sikerül a tervei szerint. A Föld 
legnagyobb hőseinek ezúttal a leg-
végső megmérettetésen kell helytállni-
uk, mivel a bolygó sorsáról van szó. A 
rettegett Ultron megjelenésével a 
Bosszúállókra vár a feladat, hogy 
megakadályozzák ördögi terve meg-
valósítását. Az egyedülálló, globális 
kaland azonban nem várt események 
árán teljesedhet ki. 

KEDVENC VÁROSUNK: BALATONFÜRED 
Város Veszprém megyében, a Balatonfüredi já-
rás székhelye. Lankás dombok közt fekszik a Balaton 
északi partján. Terület: 46,45 km²  Népesség: 13 306 fő 
 
CÍMER:                         
A címerpajzs formája: kékkel és vörössel 
hasított, aranyszegélyű, csücskös talpú 
pajzs. Első mezejében 12 hullámos arany-
pólya, mely a Balatont hivatott szimboli-
zálni. Hátulsó mezejében, kereszt alakban 
elhelyezve arany szőlőfürt, a város ősi 
bortermelő vidék voltára utal, a klasszikus dór oszlop-
rendszerű timpanonos épülethomlokzat a Dunántúl első, 
1831-ben épített kőszínházát szimbolizálja, a feltörő, két 
oldalt leomló sugarú vízforrás a helyiek által csak sava-
nyúvíznek nevezett szénsavtartalmú gyógyforrásokra utal, 
a hajó kormánykereke pedig a város és a hajózás kap-
csolatát jelképezi, 1846-ban Füredről indult útjára a Ba-
laton első gőzhajója, mely Kisfaludy nevét viselte.  
 
ÜNNEPEK:   
Anna fesztivál – ANNA-BÁL  
KÉKSZALAG vitorlásverseny és Vince Balaton Fesztivál 
Jókai Napok 
 
ÍZVILÁG: Csáky, tojásos lecsó-
val töltött, tejfölös, paprikás 
szaftban szervírozott marharos-
télyos 
 
 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI BALATONFÜREDEN: 
A halász és a révész szobra:        Tagore-sétány:                 Vaszary-villa:   

 
 
 
 
 
 
 
 

TUDTAD?  
Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Szentgyör-
gyi Horváth Fülöp János balatonfüredi fogadójában, a 
házigazda leánya tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon 
az estén ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernő hu-
szárkapitánnyal, az 1848-49-es szabadságharc aradi 
tábornok vértanújával.  
A bált az Anna-naphoz legközelebb eső szomba-
ton rendezik, ahol a bálkirálynőt 1862 óta aranyalmával 
is jutalmazzák.  
A bál előtti pénteken rendezik meg a balatoni szívhalá-
szatot, amelynek résztvevői kihalászhatják a tóból jöven-
dőbelijük nevét. Régebben a tóra ladikokkal, csónakokkal 
kievező lányok fából készített kis szívecskéket hajítottak a 
hullámok közé, amelyekre egy-
egy férfinevet róttak. A szívek 
közül minden lány kifogott 
egyet, s akinek a neve szere-
pelt rajta, az lett az első tánc-
partnere másnap a bálon. 
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KISEBB TESTVÉREK MŰSORA 
   Immár 14 éves hagyományra tekint vissza a Kisebb testvérek műsora. A cím 
felidéz valamit Assisi Szent Ferenc művéből, ám mégsem erről van szó. A balla-
gó 12.-eseket ajándékozzuk meg egy történettel ballagásuk napjának regge-
lén. 
   Ez alkalommal a választás egy orosz mesére esett, mivel a 12.-es diákok két 
éven keresztül (7-8. osztályosként) még tanultak oroszul. Miután bolyongtak egy 
keveset a cirill betűk között és megtalálták a helyüket, Az elégedetlen lovacska 
c. népmesét élvezhették. 
   A történet A tékozló fiú c. bibliai példabeszéd egyszerű adaptációja, csupa 
állatszereplőkkel. Egy napon a lovacska megelégeli mindennapos, unalmas életét és világgá megy. Ám hamar rá-
jön, hogy nem könnyű a megélhetés sem az erdőben, sem a mocsár partján. Már-már unalmassá váló kérdést intéz 
a többi állathoz: „Mondd meg nekem emberségből, hogyan élsz meg ember nélkül!”Azok pedig rendre elsorolják 
táplálkozási szokásaikat, amivel a lovacska – természetesen – semmire sem megy.  
   Végül egy fájdalmas monológban tör ki: „Beesteledett, éhes is vagyok, hol van finom zab? Tegnap még jót lakmá-
roztam a dús kalászokból, ma csak a szúrós szára maradt a tarlón… Sebaj, jó lesz a fű is… De hol van itt fű? Egyetle-
negy szálat sem találok a mezőn… Étlen-szomjan bolyonghatok a földeken… itt búsulok, otthon meg a gazdám vödör-
számra hozta az eleséget... nemrégiben jó, friss füvet hordott fel a padlásra, begyűjtötte a gabonát a csűrbe s ősszel is, 
télen is jóltartott engem zabbal.” 
   Ekkor érik meg benne a felismerés – hazatér gazdájához, aki szíves örömest visszafogadja: „Ó, lovacskám! Csak-
hogy itt vagy!” És miután jól szemrevételezi szeretett segítőtársát, (saját és) a mese mondanivalóját egyetlen mon-
datban összegzi: „Most legalább te is próbáltál világot és a magad szemével láttad, hogy munka nélkül csak ideig-
óráig lehet élni.” 
Szereplők: Gazda: Miklai László; Lovacska: Reisz József; Vadmacska: Csonka Soma; Gólya nénik: Rácz Kinga, 
Markos Emese; Szarka: Szelei Gergő; Róka: Reisz Gábor; Apa: Miklai Gergő; Fia: Csonka Bálint; Mesélő: Mészáros 
Ildikó    
   A 16 maturáló diák ajándéka volt még egy búcsúlevél és Sárhelyi Erika Félúton c. verse, valamint a meghívás: 
jöjjenek vissza bármikor és meséljenek magukról, életükről. 

       Mészáros Ildikó tanárnő 
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120 ÉVE HALT MEG JEDLIK ÁNYOS PAP, FIZIKUS, NYELVÚJÍTÓ (SZIMŐ, 1800. JAN. 11. – 
GYŐR, 1895. DEC. 13.) 

"...minden tudományban tanulhattam volna eleget és szépet,  
de a fizikában tanulok és egyszersmind mulatok,  

gyönyörködöm is." (Jedlik Ányos) 
   A Komárom megyei Szimő községben született. Tanulmányait a nagyszombati 
és a pozsonyi gimnáziumban kezdte. 1817-ben belépett a Szent Benedek-
rendbe, ettől kezdve tanulmányait rendjének iskoláiban – Pannonhalmán és 
Győrben – folytatta. 1822-ben avatták doktorrá. Rendi elöljárói a győri líceum-
ba helyezték. Jedlik 1822. nov. 4-én tette le a tanári esküt. 1831-ben áthelyez-
ték a Pozsonyi Akadémiára, ahol 1839-ig tanított fizikát, természetrajzot és me-
zőgazdaságtant, kezelte a természettudományi szertárat és az ásványtárat.  
Megszerezte a bécsi Ettingshausen-Echling acélmágneses egyenáramú generáto-
rát, amelyet elgondolása szerint módosított. 5 ilyen gép beszerzésére került sor a 
pozsonyi, a győri, a nagyváradi, a kassai és a pesti akadémia számára. Pozso-
nyi működése során egyik rendtársával többször jártak külföldi tanulmányúton, általában az Osztrák- Magyar Mo-
narchia országaiban. Ettől kezdve – nyugállományba vonulásáig – a pesti Tudományegyetem Fizika- Mechanika 
Tanszékének professzoraként fejtette ki a tudomány és a nemzet számára elévülhetetlenül értékes tevékenységét. 
Legismertebb felfedezése az öngerjesztés elve, illetve az ezt demonstráló egysarki villanyindító, azaz Jedlik dina-
mója. Ennek műszaki leírásában fogalmazta meg Jedlik 1861-ben – legalább 6 évvel Siemens és Wheatstone előtt 
– az öngerjesztés (dinamó) elvét. A nagyfeszültségű technika területén is alkotott újat és nagyszerűt, amelyért – 
Siemens javaslatára – kitüntetést kapott. Foglalkozott a szódavíz előállításával, „ásványvíz” (savanyúvíz) előállítá-
sára alkalmas készüléket szerkesztett. Gőzmozdonyok kipróbálásán szakértőként vett részt. Villamosmozdonyt is 
szerkesztett. Kísérletezés mellett tanított és tankönyveket írt. 1848-ban az egyetem bölcsészkarának dékánja, 
1863-ban az egyetem rektora volt. 1867-ben kir. tanácsos lett. Az MTA 1858-ban rendes, 1873-ban tiszteleti 
tagjainak sorába választotta Akadémiai székfoglaló beszédét 1859. november 1-jén tartotta. 1879-ben vonult 
nyugállományba. Nyugdíjazása után a rend győri székházába költözött Győri tartózkodása alatt is folytatta tudo-
mányos kutató tevékenységét egészen haláláig. Szerzetesi szobáját a rend emléktáblával jelölte.  

                                                                                        Barócziné Jantos Éva tanárnő 
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SZERZETESI ZARÁNDOKLAT, SZERZETESI HIVATÁSOK ÜNNEPE  
EGY RÉSZTVEVŐ SZERZETES SZEMÉVEL 

 
   Életem egyik meghatározó eseménye, amikor Szent II. 
János Pál pápa 1991 nyarán először látogatott el Magya-
rországra. Mint jelölt, 
részt vehettem a 
Szentatyával való 
közös imádságon, a 
Mátyástemplomban, 
ahol szerzetes növen-
dékek és kispapok 
soha nem látott soka-
sága egészen meg-
töltötte a templom 
padjait. Döbbenten 
néztem, hogy milyen 
sokan vagyunk fiata-
lok, akik meghallot-
tuk az Úr hívó szavát. 
Azóta Boldogasszony Iskolanővér lettem, de olyan ese-
mény, hogy minden magyar szerzetes meghívást kap egy 
közös ünneplésre még nem volt hazánkban. 
   2014 adventjétől Ferenc pápa meghirdette a megszen-
telt élet évét. Lelkes szervező csapat Monika nővérrel és 
Peregrin testvérrel az élén április 24-25-ére, a hivatások 
vasárnapja előtti péntekre, és szombatra szerzetesi zarán-
doklatra és közös ünnepre hívott bennünket szerzeteseket 
ősi kegyhelyünkre Mátraverebély-Szentkútra. Lázas készü-
lődés kezdődött, edzések a 25km-es zarándoklatra. Csü-
törtökön tanítás után rendházunkból Makóról indultam, Sze-
geden csatlakoztam a Fokoláre Mozgalomtagjaihoz, együtt 
indultunk Szécsénybe zarándoklatunk kezdő állomására. 
Hosszú utazás volt, már útközben is megkezdődött az ismer-
kedés, beszélgetés, élet- és hittapasztalataink megosztása. 
Amikor Szécsénybe érkeztünk, csendes kis város fogadott 
minket, gyönyörű volt a vár és a régi ferences templom, 
kolostor. A zarándokok többsége már együtt volt, mintegy 
85 fiatal és kevésbé fiatal, nővér és atya készülődött a 
másnapi zarándoklatra. Nagyon megörültem, hogy egyik 
volt tanítványomat jelöltként találtam az egyik szerzetes-
rendben, és megtudhattam, hogy a görög katolikus testvé-
reinknek is van működő magyar szerzetes közössége. 
   Másnap reggel lendületesen és tisztán csengő közös 
Laudes, és szentmise után Isten áldását kérve indultunk a 
zarándok kereszt után. Négyes sorban haladtunk, szebbnél 
szebb középkorból ránk maradt zarándok énekeket imád-
koztunk. A nővérek vezette idősotthon lakói épületük kapu-
jából integettek nekünk, kérték imáinkat. Az első szakasz 
igen megpróbált, nagyon gyorsan mentünk, és az éneklés-
hez is levegő kellett. Tréfásan mondogattuk egymásnak: 
"nem tudtuk, hogy futóverseny lesz Mátraverebély-
Szentkútig". Később belejöttünk, vagy a tempó is kicsit las-
sabb lett.  
   Olykor erdőn, máskor falun haladtunk át. Az erdei ösvé-
nyeken néha beszélgetési idő volt, ismerkedtünk egymással, 
vagy éppen régi ismerősöket köszönthettünk megújult szere-
tettel. Beszélgettem volt tanítványommal, jezsuita növendé-
kekkel, ferences nővérekkel, és sok más szerzetes-társsal. 
Közös életeszményünk, személyes tanúságtételeink, útkere-
séseink összekötöttek bennünket. Az út nagy részén azon-
ban hangosan imádkoztunk, énekeltük zarándok füzetünk 

énekeit, Taize-i énekeket, a napközi imaórát, és elmondtunk 
egy teljes rózsa fűzért, de volt csend szakasz is. Ez a sok 
imádság lassanként mintegy átmosott és békéssé, nyugodt-
tá tett. Az életnek, a természet szépségének és szerzetes 
testvéreimmel alkotott közösségnek örültem.  

      A szombati 
szerzetesek ünne-
pére összesen 
mintegy 600 
szerzetes érke-
zett. Nagyon vár-
tam közösségem 
többi tagját, akik 
nem tudtak gya-
log jönni. Örül-
tem, amint láttam, 
hogy újabb és 
újabb közössé-
gek, szerzetes 
csoportok érkez-

nek, saját dallamaikkal köszöntik az Urat, és a szabadtéri 
miséző hely lassanként találkoztam, másoknak az arca volt 
csak ismerős és megkerestük életünk múltbéli közös pontjait. 
Gazdagodtunk és erősödtünk egymás megküzdött hűsége 
által. 
   Közös együttlétünk a Napközi imaórával kezdődött, ben-
ne José Rodríguez Carballo OFM elmélkedésével. Ő a 
Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társa-
ságai Kongregációjának a titkára, és így a szerzetesség 
jelen helyzetére világméretű távlatokból lát rá. Nagyon 
tiszta, világos, felemelő és lelkesítő, ugyanakkor reális volt 
a beszéde. Óvott a vészjósló pesszimizmustól a szerzetesi 
élet jelene és jövője tekintetében, a szerzetesi karizma 
"aktív eutanáziája" sem megengedett az egyházban. 
Ugyanakkor túlzott optimizmusra sincs okunk. Krízis helyzet-
ben vagyunk, de ez önmagában még nem jó vagy rossz, 
hanem döntéseket kívánó helyzet. Döntéseinken múlik, hogy 
jóvá vagy rosszá fordul át a krízishelyzet. A jelen állapot 
tehát a jövőnek az előszobája. Nem vezet sehová, ha bűn-
bakot keresünk. Ha valaki a II. vatikáni Zsinatot tekintené 
bűnbaknak, az súlyos tévedésben van. A II. vatikáni Zsinat a 
Szentlélek útmutatása a döntéskeresésekhez, melyekre a 
jelen realitása hív. 
   A délelőtt fórummal folytatódott. Kérdések hangzottak el 
négy különböző lelkiségű rend vezetőitől, majd tanúságté-
teleket hallottunk a szerzetesség minden jelenlévő korosztá-
lyának képviselőitől. Egy premontrei atya elmesélte, ho-
gyan lépett be a földalattivá visszaszorított közösségébe, 
milyen küzdelmekbe került mindmáig megőrzött hűsége. 
Idősebb nővérünk tanúságot tett arról, hogyan őrizte meg a 
karizma iránti hűségét a szétoszlatás idején. A középkor-
osztály a felelős vezetés terhéről és lehetőségiről szólt. 
Missziós testvérünk a befogadás és befogadottság, az 
inkulturáció kihívásairól beszélt, majd tréfásan a töltött ká-
posztával való küzdelmét osztotta meg velünk. A legfiata-
labb korosztályból való nővér a reményeiről, lelkesítő ál-
mairól beszélt hűségünk példáját és tanúságtételét kérve. 
   A nap közös szentmisével zárult, ahol több mint 70 szer-
zetes pap koncelebrált José Rodríguez Carballo érsek 
atyával, aki homíliájával megerősített bennünket küldeté-
sünkben.  

Varga Beáta M. Dominika SSND 
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Makó város arculatát és benne a vallásos lakosság életét döntően alakították jeles katolikus 
egyházi és világi személyek. Illő nekünk, utódoknak, hogy megemlékezzünk életpéldájukról, 
tanuljunk tetteikből, műveikből. Ezt a sorozatot az ő tiszteletükre szenteljük. 
MAKÓ-ÚJVÁROS NAGY MŰVELTSÉGŰ PAPJA: MÁDAI RICHÁRD (1925–1997) 
Pappá szentelésekor 1950-ben választotta papi jelmondatát: „Mindenkinek mindene let-
tem, hogy mindenkit üdvözítsek!" Szolgálati helyei: Kistelek, Röszke, Elek, Balástya, Pitvaros. 
   Makó-Újvárosra 1966. április 26-án érkezett dr. Ijjas József püspök dispozíciója alapján. 
1967. január 13-án nevezték ki hivatalosan a makó-újvárosi egyházközség plébánosává. 
Papi jelmondatához élete végéig hű maradt. Szívügyének tekintette a szegények, betegek 
támogatását és lelkigondozását. Minden hónap első péntekén meglátogatta az egyházkö-
zség betegeit és időseit. Az imádság mellett, gyakran segítette fizikai munkájával is a rá-
szorulókat. Az 1970-es árvíz idején gépkocsijával futárszolgálatra jelentkezett, vitte a ki-
küldött hivatalos személyeket Vásárhelyre, akik jó szóval nyugtatták a lakosságot. 
Rendkívül nagy műveltsége, történelmi, szakrális ismerete mindenkit megdöbbentett. Kitűnően beszélt németül, olaszul, 
latinul, valamint az eszperantó nyelvet is elsajátította. Így 1983-ban zarándokcsoportot vezetett Rómába, ahol II. János 
Pál pápa 20 perces magánkihallgatáson fogadta a Vatikáni rezidencia magánkönyvtárában. 
Papi élete egyik legjelentősebb eseménye volt, amikor 1985-ben dr. Udvardy József püspök hűséges szolgálatáért a 
Szeged-Csanádi Székeskáptalan tagjává fogadta és részére a tiszteletbeli kanonok címet adományozta. 
A Makó-Újvároson töltött harminc év alatt nagy figyelmet fordított az egyházközség lelki életére, erről tanúskodik a Ró-
zsafüzér Társulat megalapítása, a hitoktatás, melyet húsz évig segítség nélkül végzett, a szentségimádások, lelkigyakor-
latok, zarándoklatok szervezése. 
Nyughelye a katolikus temetőben, a papi sírok mellett található. Az újvárosi egyházközség nagy szeretettel és hálával 
emlékezik a csendes, diszkrét, nagy türelemmel és alázattal megáldott, mindig mosolygós plébános itt töltött harmincévi 
szolgálatára. 
 
MAKÓ-BELVÁROS ZENETUDÓS PAPJA: ANTAL JÓZSEF (1940–1997) 

Szegeden született 1940. június 13-án, hódmezővásárhelyi pedagógus család-
ban. Antal Imre televíziós műsorvezető másod unokatestvére volt. Tanulmányait 
1946-ban kezdte az orsolyita nővéreknél. Zenei tehetsége korán megmutatkozott. 
Iskolai tanulmányaival párhuzamosan végezte a konzervatóriumot. 1958-ban érett-
ségizett, kitűnő eredménnyel. Lehetett volna matematikus, zeneművész, zeneszerző, 
de õ Isten hívására a papi hivatás mellett döntött. 1958-tól volt a szegedi szeminá-
rium növendéke, 1963-ban szentelték pappá. Egész életére tanúságtétel volt a 
Szentírásból választott gondolata: „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok” (1Kor 
15,10). Papi pályájának első kilenc évét nyolc állomáshelyen töltötte: 1963-ban 
Kisteleken, 1964-ben Makó-Belvárosban, 1964-tõl Kiszomboron, 1966-tól Szeged-
Rókuson, 1967-tõl Makón, a volt szervita kápolnában, 1969-tõl Orosházán, 1970-
tõl Röszkén és Battonyán volt káplán. Ahol csak működött, hamar fiatalok sokaságát 
vonzotta, ezért is helyezték azonnal tovább. 1972. szeptember 8-tól 1997. január 
4-ig, halála napjáig a makói volt szervita kápolna igazgatója. Itt püspöki tanácsosi 
címet kapott. A papi békemozgalommal való együttműködést nem vállalta, ezért 
nem juthatott ki Rómába, a Szent Gergely Egyetemre, mivel az Állami Egyházügyi 
Hivatal megakadályozta, hogy útlevelet kapjon. 1972-től 1997-ben bekövetkezett 
haláláig a makói szervita (Nagyboldogasszony-) kápolna templomigazgatójaként szolgált. Ő volt a Tiszántúl egyik leg-
kiválóbb zenetudósa, aki amellett, hogy nagyszerűen improvizált, nagy zeneelméleti tudással rendelkezett. Magas fokon 
irányította a kántorképzést is. Az egyetemes ökumenét nemcsak Makó városában patronálta, hanem az összes kistérségi 
településen. Szorgalmazta a havonkénti összejöveteleket, imaórákat és az azt követő teológiai beszélgetéseket. Még 
szeminarista évei alatt gyakran felkereste Páter Tamás Gergely Alajos ferences szerzetes tanárt, zeneszerzőt. Kikérte 
véleményét egy-egy kompozíciójáról, majd 1966-ban megkomponálta – Léber Miklós oltártestvére felkérésére – a Beat
-misét. A premier Siófokon volt. A bemutatásért a házigazda plébánost tízévi szilenciumra ítélték, mert a hatalom a zene-
rajongókat tüntetőknek minősítette. A tiltás ellenére a siófoki fiatalok az ország több helyén nagy sikerrel bemutatták a 
művet. Megszámlálhatatlan hangversenynek adott helyet a kápolnában. Felejthetetlenek voltak gregorián énekes szent-
miséi, s adventi rorátéi. Megtartotta hitben, buzgóságban a kápolna közösségét, a szervita harmadrendet. Szerény kis 
papi lakása a város értelmiségének kedvelt találkozóhelye volt. A kötetlen beszélgetésekben gyakran felcsillant remek 
humora is. Hittanosaival kerékpártúrázott, táborozott. Nevéhez fűződött a cserkészet beindítása, a KALOT és a KALÁSZ 
újjászervezése. Lelkigyakorlatait, imaóráit Szolnokról, Kecskemétről, Mezőhegyesről, Csanádpalotáról és Szegedről is 
eljöttek meghallgatni. Ezüstmiséjét 1988. június 12-én a szeged-felső- városi templomban, majd a makói szervita kápol-
nában mutatta be. Nyomtatásban megjelent munkái: Szent Gellért-énekek, Múltam morzsái (versek). Kiadásra várnak: 
Mária-himnusz fordításai, Egyetemes magyar cantionale és antifonale, Kis hozsannája, verses bibliai történetei, Szent 
István-oratóriuma. Ravatalánál, 1997. január 9-én a Makó-belvárosi Szent István király-templomban Gyulay Endre me-
gyéspüspök számos lelkipásztorral együtt koncelebrációs szentmisét mutatott be, majd gyalogmenetben kísérték koporsó-
ját a Kálvária utcai római katolikus temetőbe, ahol több száz végtisztességadó jelenlétében helyezték végső nyugovóra 
a papi síroknál.                     Szűcs Tamás tanár úr 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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A BALATONKÖR BICIKLIVEL 
   2015. április 24-e, péntek délután elindultam szüleimmel és barátaink-
kal a Balatonra, pontosan Zamárdiba, ahol a szállásunk és a másnapi rajt 
várt minket. Megérkezésünk után ellenőriztettük kerékpárjainkat és re-
gisztráltuk magunkat a túrára. Másnap jött a nagy megmérettetés! A 
nagykörösök (206 km) reggel 6 órakor indultak. A kiskörösök (76 km) 10 
órakor rajtoltak. Életem első biciklitúrájának első szakaszán még izgultam 
egy kicsit, de gyorsan felvettem a ritmust és csak tekertem és tekertem.  
   Az útvonal, amelyen haladtunk: Zamárdi-Siófok-Balatonaliga-
Balatonkenese-Balatonfűzfő-Tihany-kompon át Szántód-és ismét Zamárdi. 
Voltak közös pihenő és frissítő pontok, amelyekre nagy szükség is volt, 
mert nagyon szép és napsütéses időt fogtunk ki, így fel is kellett tölteni 
mindig a kulcsainkat. Hajtottunk bicikli utakon, főutakon, út menti erdős sávokon, dombokon fel és le, könnyebb és 
nehezebb terepeken, ahol alaposan kihasználtuk a bicikliváltók adta lehetőségeket is. Kerékpároztunk szembeszél-
ben és hátszélben is, de a Balaton mindvégig a bal oldalunkon „kísért” bennünket szebbnél szebb tájaival.  A part 
menti csodálatos kilátás lenyűgözött, de fel is töltött mindig új erővel, amire nagy szükségünk volt a Tihanyi-
félsziget átszelésében és emelkedőinek legyőzésében. Majd jött a kellemes lejtő, amin egészen a kompkikötőig 
gurulhattunk. Átérve, Szántódon ismét biciklire szálltunk és az utolsó kicsi részt teljes lendülettel, 6-os sebességbe 
kapcsolva, hatalmas boldogsággal és büszkeséggel tekertük le a Zamárdi célig. Jövőre célom a Balaton kéthar-
mad részének megkerülése, 146 km megtétele.  
    A SZIGNUM-ból rajtam kívül még Gyimesi Norman teljesítette a távot édesapjával együtt. Nagyon jól éreztem 
magam és csak biztatni tudok mindenkit a Balatonkör megtételére!                                           Ferenczi Hunor 5.a  

IDÉN IS NAGY ÉLMÉNY VOLT BOGÁRZÓ! 
   Már hagyomány a belvárosi egyházközségben a májusi, bogárzói kirándulás. 
Május 9-én, ragyogó időben, autóval és kerékpárral közel 80-an vállalkoztak 
arra, hogy megtegyék az utat ehhez a kedves kis templomhoz és ott töltsék a 
napot. Az általában csendes környék benépesült erre az időre, a játék, a zene 
és a munka hangjai töltötték be a helyet. A kezdő imádságot követően az apu-
kák és a fiúk a focipályát készítették elő; füvet nyírtak és kaszáltak, míg az 
anyukák az ebédet készítették elő, paprikás krumpli készült bográcsban.  
   A szorgos segítő kezeknek köszönhetően megszépült a plébánia és tiszta lett 
a kert is. Délután remek focimeccs zajlott a pályán, igazi piknikhangulat, szabadtéri elfoglaltságok és fergeteges 
karaoke-buli zárta a napot. Bogárzói túra lesz jövőre is! Köszönet a résztvevőknek és szervezőknek, Fidelis nővér-
nek és Zoli atyának.            (sza) 

A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT EGYIK NYERTESE  
A MAKÓI SZIGNUM 7.A OSZTÁLYA 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program kereté-
ben nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsolatos 
ismeretek bővülésének elősegítésére, a magyar-magyar kapcsola-
tok építésére, személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 
A „Határtalanul! Együttműködés gimnáziumok között” című pályázat a nemzeti összetartozás operatív program-
ja, amelynek keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a 
szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. 2010 
óta több mint 30 ezer hazai diák vehetett részt ezeken a tanulmányi utakon, az idén erre 71 443 520 Ft-ot biztosított 
a kormány. A SZIGNUM az idén is nyertese a projektnek, ezért 7. évfolyamos diákjaink a kapott 472.000,- Ft-os 
keretből öt napos kirándulást tehetnek Erdélybe 2015. június 1-5-ig. A közel egy hetes programon 19 diákunk 
megismerkedik elsősorban Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár és Nagyenyed nevezetességeivel,  felfedezik az 
erdélyi Sóvidéket, Szováta, Parajd és Korond csodáit. Felkeresik a nyárádremetei iskolásokat, akikkel közösen haj-
tanak fejet Tamási Áron sírjánál Farkaslakán. Hazafelé a Tordai- hasadékot útba ejtve Kolozsvár, majd Nagyvá-
rad lesz az úti céljuk.  

VIRÁGOK, MINT SZIMBÓLUMOK  
írisz: amelyet az ókorban neveztek el szivárványnak, és így mint a megígért szövetség jele szerepel a bűnbeesés 
ábrázolásain, az Ó- és Újszövetséget összekötő Keresztelő János mellett, miközben kard alakú levelei Mária hét 
fájdalmát testesítik meg. kakukkfű: az ókori görögök szerették kakukkfüves aromafürdőkben áztatni magukat, a 
germánok viszont isteneik jóindulatára pályáztak, amikor kakukkfűvel áldoztak reggelente. A keresztények 
számára Mária-szimbólum az örökzöld növény. Római feljegyzésekben 2000 éves írásos bizonyítékok vannak a 
kakukkfű gyógyhatásaira, melyek szerint a kakukkfű főzete távol tartja, ill. gyógyítja a megfázást. (folytatjuk) 
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TANULMÁNYI SIKEREK 
Országos I. helyek 

Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen környe-
zetismeret tantárgyból Varga Erika tanítónő diákjai, 
Bihari Krisztina Blanka és Sóki Lorina 3.b osztályos tanu-
lók az I. helyet szerezték meg. Gratulálunk! 

Megyei eredmények 
A Tudásbajnokság Megyei Döntőjének tantárgyi verse-
nyében az alábbi eredmények születtek:  
Angol nyelv: Zsivola Csenge Kata (6.b) bronzérem – 
felkészítője Lik Melinda tanárnő, Kurunczi Tamás (3.b) 6. 
hely – Föedl Andrea tanárnő .  Irodalom, szövegértés: 
Sóki Lorina (3.b)  11. hely – Varga Erika tanárnő; kör-
nyezetismeret: Sóki Lorina (3.b) 16. hely - Baloghné Ko-
vács Éva tanárnő. Matematika: Bihari Krisztina Blanka 
(3.b) 19. hely – Varga Erika tanárnő, Föedl Ferdinánd 
(3.a) 13. hely, Mandák Rita (2.a) 27. hely – Baróczi Ta-
más tanár úr. Gratulálunk és további sikeres versenyzést 
kívánunk! 

Keltegető fődíjat nyertek diákjaink 
A Keltegető elnevezésű, alsósoknak szervezett tavaszi 
csapatversenyen a SZIGNUM 3.b osztályos tanulói: 
Ágoston Eszter, Bihari Krisztina Blanka, Sóki Lorina, az I. 
helyen végeztek és ezzel megnyerték a fődíjat. A meg-
mérettetés során egy feladatsort kellett a résztvevőknek 
megoldaniuk, majd különféle projektmunkákat kellett 
elvégezniük. Diákjaink kimagasló teljesítményében nagy 
szerepet játszott felkészítő tanáruk, Varga Erika munká-
ja. Büszkék vagyunk rájuk! 

Angol nyelvi siker 
Győrfi Mónika 11. G osztályos tanulónk a Nyelvtudással 
az Egységes Európáért Alapítvány által meghirdetett 
2015. évi Országos Nyelvi Vetélkedőn a B” szintű nyelv-
vizsgával már rendelkezők kategóriájában angol nyelv-
ből a döntőbe jutott és ott sikeresen szerepelt. A felsőfo-
kú szinten elért 73%-os eredményével a 18. helyet sze-
rezte meg, ami kiváló teljesítmény. Gratulálunk! 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
2015. május-június 

25. h Pünkösdhétfő. Munkaszüneti nap. 

27. sze Kompetenciamérések. 4., 6., 8. és 10. évfo-
lyamokon olvasás, szövegértés, matematika 
országos kompetencia mérése minden tanuló-
ra kiterjedően. 

29. p Pedagógusnapi ünnepség újszerű formában, 
napközi nincs ezen a napon. Tanári névnapo-
zás. 

JÚN. 
1. h 

Gimnáziumban tanítás nélküli munkanap 

2-3. k-
sze 

Tanévet záró vizsgák 9-11.G osztályokban 

8-9. 
h-k 

Ebédfizetés 

9. k Bolondballagás 8. o. 

10. sze 8. a bankett 

11. cs Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

12. p SZIGNUM nap 

14. v 8.a osztály ballagása 

SPORT, SPORT, SPORT… 
Úszó sikerek Kaposváron… 

A Kaposváron 2015. április 11-én rendezett I. MCM-
Diamant Uszonyos és Búvárúszó versenyen a Makói Úszó 
Klub csapata a III. helyen végzett.  
Egyéni eredmények: Novák Csongor (4.a) 50 gyors II., 200 
gyors V., 400 delfin II, váltó II. hely. Novák Bálint (1.a) 100 
gyors VI., 200 gyors VII., váltó II. hely. Varga Réka (6.b) 50 
felszíni III., 100 felszíni III., 200 gyors IV. hely. Túri Edina 
(5.b) 50 felszíni VII., 100 felszíni IV., 200 gyors VIII. hely. 
Szabó Roland (3.b) váltó II. hely. Székelyhidi Apor (3.a) 50 
pille II., 100 gyors II., 50 gyors II., váltó II. hely. Dobó Dáni-
el (2.b) váltó II. hely. Dobó Annamária (4.a) váltó II. hely. 
Fülöp Bulcsú (2.b) 100 gyors III. hely, 50 gyors III., váltó II. 
hely. Siket Enikő (4.b) váltó II. hely.  

 
…és Kecskeméten 

A május 2-3-án rendezett II. Uszonyos Úszók Világtalálko-
zóján a Makói Úszó Klub SZIGNUM-os versenyzői az aláb-
bi eredményeket érték el: Novák Csongor (4.a) 400 m 
gyorson I. lett, a 4x100 m-es váltóban ezüstérmes. Fülöp 
Bulcsú (2.a) 4x100 m gyors versenyszámban kétszer állha-
tott a dobogó 2. fokára. Dobó Annamária (4.a) a 4x100 m
-es gyors váltóban III. lett. Varga Réka (6.b) négy verseny-
számban – 50 m felszíni, 100 m gyors, 200 m gyors és 400 
m felszíni – szerzett ezüstérmet és a 4x100 m-es váltó tag-
jaként első helyezést. Túri Edina (5.b) 50 m gyorson bronz-
érmes, 50 felszíniben és 200 m gyorson 5., 100 m gyorson, 
400 m felszíniben és 200 m felszíniben 4., 100 m felszíni-
ben 6. helyezett lett. Siket Enikő (4.b) a 4x100 m gyors 
váltóval bronzérmet szerzett. Gratulálunk!  
 

Atlétika eredmények 
Az április 22-i városi atlétika versenyen I. korcsoportos 
fiúk: Bárdi Miklós 2.b, Bokor Richárd 2.b, Nagy Kristóf 
2.b, Burger Ábris 1.a, Varga Sándor 2.b, Székenyhidi 
Apor 3.a a II. helyet szerezték meg. Az I. korcsoportos 
lányok: Vadlövő Katarina 3.a, Engedi Enikő 1.b, Igaz 
Réka 2.a, Reisz Tímea 2.b, Gyulai Viktória 1.a, Széll 
Zoé 1.b a dobogó legfelső fokára állhattak fel. A II. 
korcsoportos fiúk: Horváth Dominik 4.a, Novák Csongor 
4.a, Forgács Gábor 4.b, Gilinger György 4.b, Tamás 
Gálos 4.b a 6. helyen végeztek. A II. korcsoportos lá-
nyok: Szabó Elvíra 3.b, Nándori Mária 3.a, Pipicz Haj-
nalka 4.a, Kabók Dzsenifer 4.b, Török Petra 4.a, 
Gilinger Boglárka 4.b épp lemaradva a dobogóról ne-
gyedikek lettek. Kiváló egyéni összetett eredményt ért 
el Vadlövő Katarina 3.a osztályos tanulónk a bronzér-
met jelentő III. hellyel. A remek sportteljesítményekért 
köszönet illeti Kanderné Németh Györgyi tanárnőt és a 
diákok tanítóit. 
A Városi Atlétika Egyéni Bajnokságon távolugrásban 
Pipicz Gábor (6.a) és Bencze Tünde (7.a) a IV. helyen 
végzett, 1500 m futásban Csizmazia Csenge (6.b), Sze-
keres Réka (7.a) és Ács Szabolcs (8.a) ezüstérmet sze-
reztek. A megmérettetésen szépen helytálltak: Bohák 
Dominik (6.a), Krizsán Richárd Márk (5.a) és Szekeres 
Sarolta (5.a). A versenyzőknek és felkészítőjüknek, 
Kanderné Németh Györgyi tanárnőnek gratulálunk.  


