
 

 

        

XI. évfolyam 10. szám 2015. október 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2015/2016: A REND ÉVE 

AZ 1956-OS FORRADALOM  
EMLÉKEZETE 

 

Mondják, a himnuszt énekelték 
úgy indultak a puskatűznek 
s a könnygáz meg a tűzzel telt 
ég sem riasztotta vissza őket. 
 

Csorgott a könnyük.  
Talán sírtak. 
Csorgott a vérük. 
Belehaltak. 
 

Diákok voltak. 
S ők csinálták 
a dicsőséges forradalmat! 

Jobbágy Károly:  
Mondják, a himnuszt énekelték 

 

A SZIGNUM  
iskolai ünnepségére  

október 22-én,  
kedden, 8 órakor kerül sor,  
a 8. évfolyam előadásában.  

Intézményünk  
október 23-án, pénteken, 
14 órakor a kopjafáknál a 

városi ünnepi  
megemlékezés részeként, 
megismétli a produkciót.   
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AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA 
 

„Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre, 

Bús szivünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet;  

Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 

Az aradi tizenhárom.” 
Ady Endre: Október 6. (részlet) 

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

A 7. évfolyamosok előadását Nándori Gáborné, Szűcsné 
T. Kis Gabriella,  Mészáros Ildikó ás Vajda Magdolna pe-

dagógusok szervezték. 

Kedves Barátaink! 
A Makói Görögkatolikus Egyházközség 
2015. október 11-én vasárnap tartja 
temploma fölszentelésének ünnepét. A 
vendégünk többek között Dr. Seszták 
István főhelynök lesz, akit a családja is 
elkísér.  
A búcsúi Szent Liturgiát 10.00 órakor kezdjük (Templom 
köz 1.), melyre örömmel várjuk családjával önt is, hogy 
együtt legyünk részesei ennek a különleges alkalomnak. 
           Szeretettel: Biró István – makói parókus 

ÚJSÁGGYŰJTÉS 
A SZIGNUM őszi újság- és PET palackgyűjtő akciójára 

2015. október 12-13-14-én, (hétfőtől szerdáig)  
14:30-16:30-ig kerül sor.  



 

 

KREATÍV OLDAL 
 HARANG-ÜNNEP RAJZPÁLYÁZAT 

 
Mottó: „Az élőket hívom, a holtakat  
siratom, a villámokat megtöröm.”  

(harangfelirat) 
 

Képzőművészeti pályázat általános és 
középiskolás tanulók részére. 

 
A Makó-Belvárosi Szent István Király 

Templom és Plébánia képzőművészeti pályázatot hirdet 
rajz, festmény vagy grafika készítésére Makón és a kistér-
ségben élő általános és középiskolás tanulók részére, 7-18 
éves korig. 
Milyen értékeket hordoz a harang, milyen jelentéssel bír éle-
tünkben? 
200 esztendős az idén a Makó-Belvárosi római katolikus 
templom Szent Imre harangja, mely a templom 5 harangja 
közül a legnagyobb, és Makó város harangjai közül a leg-
régebbi. 1100 kg súlyú, 4 figurális ábrázolásán Szent Imre, 
Szent István, Szent László és a Magyarok Nagyasszonya 
látható. Hangját a város lakói reggel 6, délelőtt fél 9 és 9 
órakor, délben, délután fél 6-kor, 18-kor és este 8 órakor 
hallhatják.  
A pályázat lehetőséget ad arra, hogy papíralapú, kizáró-
lag sík kép létrehozásával, a művészet eszközével egyedi 
módon láttassuk a 200 éves harangunk értékeit, idővel való 
viszonyát, jelentőségét mindennapjainkban.  
Csoportos pályamunkák készítésére is lehetőség van.  
Lehet tárgyakból álló csendélet, látkép vagy egyéb grafi-
kai megközelítésű ábrázolás is. (pl. plakát, logó…) Alkal-
mazható ceruza- és szénrajz, grafikai eljárások és egyéb 
festészeti technikák.  
A munkák mérete: minimum: 10cm x 20cm – maximum: 
50cm x 60cm. 

A pályamunkákat kasírozni, keretezni nem kell! Egy pályá-
zó egy munkát adhat be. A munkák hátoldalán a következő 
adatokat kérjük olvashatóan feltüntetni: az alkotó nevét, 
osztályát, a kép címét, felkészítő tanára és az intézmény 
nevét.   
Hiányos adatok esetén a pályamunkát nem fogadjuk be a 
pályázatra.  
A pályázati anyagot szakmai zsűri értékeli. A kiállításra 
kerülő anyag kiválasztása és a díjak odaítélése kizárólag 
a zsűri döntése alapján történik. A zsűri elnöke Brzózka 
Marek szobrászművész-rajztanár, tagjai Karsai Ildikó grafi-
kus művész és Oláh Nóra művésztanár. 
 

A pályázatra beküldendő munkák beérkezésének  
határideje: 

2015. október 13. (kedd) 16 óra. 
 

Beküldés helye: Szent István Egyházi Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium titkársága. 6900 Makó, Szent István 
tér 14-16.  
Kapcsolat: Szabó Anita 62/213-052, szignum@szignum.hu 
A kiállítás megnyitója és díjkiosztó ünnepség: 2015. októ-
ber 18. (vasárnap) 9 óra 
Helyszín: Szent István Király Templom 
6900 Makó, Szent István tér 22.   
A díjakat Makó város polgármestere, Farkas Éva Erzsébet 
asszony adja át, az ünnepség meghívott vendége Gombos 
Miklós, őrbottyáni harangöntő mester. Ezen a napon, a 
megnyitót követően, 16 óráig a templom harangjai megte-
kinthetők a templomtoronyban.  
A kiállítás megtekinthető: 2015. november 28-ig a Szent 
István Király Templomban. 
A kiállítás zárását követően a beadott pályamunkák átve-
hetők a Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium titkárságán, 2015. december 11-ig.   
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MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
62. Vásárhelyi Őszi Tárlat  

Hódmezővásárhelyen 
 
   Október 4-én, vasárnap délben 

nyílt meg a legnagyobb múltra visszatekintő hazai kor-
társ képzőművészeti kiállítás, a 62. Vásárhelyi Őszi Tár-
lat Hódmezővásárhelyen, az Alföldi Galériában. Az ese-
ményen köszöntőt mondott Almási István, Hódmezővásár-
hely Megyei Jogú Város polgármestere és Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség ország-
gyűlési képviselője. A tárlatot Szemadám György Mun-
kácsy-díjas festőművész, író, a Magyar Művészeti Aka-
démia elnökségi tagja nyitotta meg. A vernisszázson 
közreműködött az Esszencia Zenekar. A tárlaton Brzózka 
Marek tanár úr is szerepelt munkájával. Munkájának 
paraméterei: forma a víz alatt, vas, 100 * 110 * 40 cm. 

PANNÓ – MESTEREK NYOMÁBAN 
 

A Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep alkotói  óriáské-
pet alkottak; nagy fatáblákra festették fel a különböző 
művészeti ágak képi asszociációit. Az ötletes átvezeté-
seknek köszönhetően, egy montázsszerű óriásfestmény 
alakult ki végül. A zene volt a fő motívum, emellé kerül-
tek a rokon művészeti ágak: a tánc, balett, az építészet, 
a szobrászat és a festészet.  A csapatmunkával készült 
nagyméretű táblakép (pannó) a „Mesterek nyomában” 
címet viseli. A Zene Világnapján, október 1-jén helyezték 
el és adták át a Makói Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Bartók épületének előterében. A művésztá-
bor SZIGNUM-os résztvevői: Stachó Natália, Csizmazia 
Csenge (7.b), Kiss-Széll Ábel (4.a), Hudák Mátyás, Or-
bán Anna Rita (3.a).  

(Összeállította: Brzózka Marek tanár úr) 



 

 

GÓLYAHÍR 
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GÓLYA-HÍR 
László Júlia angol-biológia  

szakos tanár: 
   1966ban Szegeden születtem és 
jelenleg is itt élek. Általános iskolában 
magyarorosz szakos tanár szerettem 
volna lenni,de a középiskolában a ter-
mészettudományok irányába fordul-
tam . A Ságvári Gimnáziumba jártam. 
Innen az Orvostudományi Egyetemre 
mentem, ahol két évig tanultam. Viszont 

a tanítás csak nem hagyott nyugodni, így átmentem a Tanárkép-
zőre biológiakémia szakra. 1990ben itt diplomáztam. Mivel 
hiány volt angol nyelvtanárokból, és én már gimis koromban 
nyelvvizsgáztam, angoltanárként kaptam állást. Ezek után a 
nyelvtanári szakot is elvégeztem. 
   Szerencsés vagyok, mert pályámat egy azóta sajnos már meg-
szűnt”lakótelepi” általános iskolában kezdtem Szegeden. Itt hét 
évig dolgoztam. Azért volt ez szerencse, mert itt meg tanultam 
tanítani. 
   Ezután egy év Veszprém következett. Itt sok szervezési felada-
tot kaptam a tanítás mellett. 
   Veszprém után visszajöttem Szegedre, és 17 évig egy belváro-
si, jó nevű két tanítási nyelvű általános iskolában tanítottam an-
golt, biológiát, Biologyt. Voltam többször osztályfőnök is. 
   A munkám a hobbim is. Nincs különösebb pedagógiai alapel-
vem. Szerintem a gyerekeket szeretni és tanítani kell. Ha sikerül a 
tantárgyat megszerettetni velük, akkor tanulni és tudni is fogják. 
Mindenkit a saját mércéjével kell mérni! 
   A SZIGNUMot azért választottam, mert mikor olvastam az 
álláshirdetést úgy éreztem, hogy ez nekem szól. Szerettem volna 
egy családias, emberközpontú iskolában tanítani. Úgy tűnik, ez a 
reményem beteljesül, a gyerekek, tanárok és a többi dolgozó is 
nagyon kedves, segítőkész. 
A 3. aban, a 6. bben, a 7.ben, a 12.ben angolt, az 5.aban 
angol környezetismeretet ( Sciencet ) tanítok. 
    Terveim? Szeretném, ha hasznos tagja lennék a SZIGNUM kö-
zösségének és nagyon szeretném az öt éve indított kéttannyelvű 
programot a legjobb tudásom szerint szolgálni. 
   Van két fiam. Mátyás 27, Peti 12 éves. A családban is szeretem 
a nyugalmat, rendezettséget. 
   Hobbi? Munka, család. A pici szabadidőben mozi, szabadtéri 
programok (séta, strand, kirándulás). 

 
Szarvas Ákos testnevelés  

szakos tanár: 
   Békéscsabán születtem, szüleim jelenleg is 
ott élnek, közgazdász végzettséggel ren-
delkeznek. Van egy 2 évvel fiatalabb hú-
gom, aki Budapesten él és dolgozik. Ő 
egyébként ügyvédnek tanult és most végzi 
a három éves szakmai gyakorlatát. Testvé-
remmel igyekszünk minél több alkalommal 
haza látogatni, de ez a mai világban nem 
mindig egyszerű.    

   Tanulmányaimat 18 éves koromig Békéscsabán végeztem, ezu-
tán felvételiztem Szegedre a Juhász Gyula Pedagógusképző 
Karra, ahol testnevelő-edző és germanisztika szakot kezdtem el. 
Jelenleg Szegeden élek és onnan járok át Makóra hetente 4 al-
kalommal. Alapdiplomámat 3 és fél év után szereztem meg, mes-
terdiplomám pedig 2016 januárjában esedékes.    
   Egy évet töltöttem Németországban az Erasmus programmal, 
ami szilárd alapot adott felsőfokú nyelvvizsgám letételéhez. Test-
nevelő- kollégiumi nevelőtanár szakon fogom tanulmányaimat 
befejezni. Egyetem mellet elvégeztem két edzői tanfolyamot, 
tehát labdarúgással és úszásoktatással is foglalkozom.      
  Pályakezdő révén még nem volt lehetőségem eddig tanítani, de 
edzőként már 2-3 év folyamatosan gyerekek között töltöm min-
dennapjaimat. Számomra kiemelkedő fontossággal bír a követke-
zetesség.  

   Azt gondolom, hogy mind az oktatásban, mind a nevelésben 
nagy hangsúlyt kell fektetni erre. A gyerekek, ezáltal tudnak 
megfelelő értékeket, normákat, szabályokat elsajátítani. Továbbá 
fontosnak tartom a bizalmat, tiszteletet, harmóniát, egyensúlyt a 
személyközi kapcsolatok építésében. Ezek alapkövek lehetnek a 
megfelelő viszony kialakításában. Első évemben az 5., 8. és 12. 
osztályban kaptam lehetőséget, hogy bizonyítsak. Iskolakezdés-
kor törekedtem arra, hogy minél hamarabb felvegyem a ritmust, 
megtanuljam a diákok, kollégák neveit.  
   Első benyomásaim a SZIGNUM-ról abszolút pozitívak. Azt érez-
tem, hogy az iskola, olyan, mint egy nagycsalád, amelynek én is 
tagja lettem. A diákok nagyon kedvesek, aranyosak és nem kerü-
lik a mozgást. A pedagógusok szintén segítőkészek, kedvesek, 
gyorsan befogadtak úgy érzem. Elsősorban az eddigi hagyomá-
nyok megőrzése lenne a célom. Gondolok itt a sportnapok szerve-
zésére, diákolimpiákon való részvételre. Ezt követően szeretnék 
majd valami újat is behozni az iskola életébe. Szabadidőm nem 
sok van ebben a félévben a munka és a tanulás miatt, de próbá-
lok hétvégenként kikapcsolódni. Ha tehetem, szívesen eljárok mo-
ziba, mozgok, hogy egészségemet megőrizzem.  

 
Székács Klaudia, tanító:  

   Orosházán születtem. Édesanyám 
könyvelőként dolgozik, édesapám 
pedig csoportvezetőként az egyik 
vásárhelyi gyárban. Nővérem szintén 
szakmabéli, Szarvason dolgozik óvo-
dapedagógusként. Így sokat tudtunk 
segíteni egymásnak. 
   Békéssámsonon laktunk, majd 3 
éves koromban költöztünk Hódmező-
vásárhelyre, itt töltöttem gyermekko-
romat. Felsőfokú tanulmányaimat 

Szegeden, a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karának, tanító 
szakán végeztem angol műveltségterülettel. Másfél évig dolgoz-
tam a hódmezővásárhelyi Mérleggyárban, mint nemzetközi kap-
csolattartó, kereskedelmi ügyintéző. Itt tudtam fejleszteni angoltu-
dásom. Szeptember óta erősítem a SZIGNUM pedagógus karát. 
Az állásinterjú után nem is volt kérdéses, hogy itt szeretnék taníta-
ni. Szimpatikus volt számomra az, hogy milyen kedvesen fogadott 
már az első találkozáskor a vezetőség. Észrevehető, hogy ebben 
az iskolában nagy hangsúlyt kap az egymás közötti kooperatív 
munka és a segítőkészség. Az is meghatározó volt, hogy 
kéttannyelvű iskola, valamint, hogy sok az érdekes program. 
    Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szülőkkel együttműködve 
tudjuk nevelni és oktatni a gyermeket. A türelem és egymás segí-
tése is meghatározó számomra. A tananyag minél színesebbé és 
érdekesebbé tételével igyekszem óráimat megtervezni, így ne-
kem könnyebb átadni, a gyerekeknek pedig elsajátítani. Jelenleg 
a 3.a, b, 1.b és a 2.a osztályokban tanítok; angolt, angol nyelvű 
környezetet, éneket  és rajzot, valamint magyar nyelvű éneket. 
   Az első napokban nagyon féltem, hogy fognak fogadni a ta-
nártársak és a gyerekek. Pályakezdőként rengeteg kérdésem volt 
és sok mindent szerettem volna megtudni. Ez a félelem az első 
nap után elmúlt. A kollégák mindenben segítettek, az összes kér-
désem türelmesen megválaszolták, így elég hamar sikerült megis-
mernem az iskolát, és hogy mit merre találok. A diákok is szere-
tettel fogadtak, ami nagyon jól esett. Ők is segítettek mindenben, 
amiben csak tudtak. Elég hamar összeszoktunk, így sokkal köny-
nyebb a közös munka. 
   Mivel ez az első évem tanítóként, ezért minél több tapasztala-
tot szeretnék begyűjteni tanítás, nevelés terén. Szeretnék részt 
venni a lehető legtöbb továbbképzésen, konferencián és minden 
olyan programon, ami a tanítói pályámat elősegíti. Szeretném 
kiküszöbölni azokat a dolgokat, amiket gyengeségemnek érzek. 
   Szabadidőmet általában a barátaimmal töltöm. Kirándulunk, új 
helyeket fedezünk fel. A másik legkedveltebb szabadidős tevé-
kenységem az olvasás.  
 



 

 

65 ÉV UTÁN OLDÓDOTT MEG AZ ISKOLACÍMER TITKA 
Visszacsatolt területek városai által küldött 

földdarabokat rejtő emlékmű része volt 
 
   Ipolyság, Kassa, Komárom, Munkács, Ungvár, Beregszász, 
Érsekújvár, Léva, Rozsnyó, Losonc, Krasznahorka, Fülek és 
Rimaszombat települések küldtek földet Kubinyi Zoltán igaz-
gató felhívására a makói Szent István téri iskola emlékművé-
hez, amelynek része volt az a mészkő kiscímer, amely tavaly 
került elő épületfelújító munkák kapcsán. Akkor senki nem 
emlékezett a jelkép egykori helyére és arra sem, mi történhe-
tett vele, ugyanis hiányzott róla a Szent Korona. Ezt a rejtélyt 
oldotta meg dr. Pásztor Jakabné Kubinyi Ágnes, aki 65 esz-
tendő után, a héten látogatott el a SZIGNUM-ba, gyermek-
kora kedves helyszínére. Nem csupán szóban idézte fel az 
emlékeit, de régi, kuriózumnak számító képeket is hozott ma-
gával.   
   „A címer abba az 
emeleti mélyedésbe 
került vissza, ahol ere-
detileg volt, de akkor 
egy nagyobb emlék-
mű részét képezte. 
Alatta egy üvegtál-
ban 13 település föld-
jét vegyítették össze, 
ami előtt egy Nagy-
Magyarország tábla állt, amelyet ki lehetett világítani. Az 
összetartozás szép üzenetét hordozta ez az emlékmű, 
amelynek talapzatán azoknak a városoknak a nevei voltak 
olvashatók, akik édesapám felhívására földet küldtek az 
1938-39-ben hazánkhoz visszacsatolt területekről. Mindeb-
ből mára csak a kiscímer maradt, ami kalandos úton mene-
kült meg” – mesélte egy krimi izgalmával Ágnes néni a tör-
ténetet. „Az épület első emeletének végén ugyanis egy 
szertár volt, abból nyílt egy kisajtó a tornaterem álmennye-
zetére, amire a gazdaságosabb fűtés miatt volt szükség. Itt 
rejtette el édesapám 1945-ben azokat az értékeket, 
amelyről azt gondolta, később megsemmisítették volna: a 
címert és a két iskolatáblát. 
Ezután az ajtót befalazták és 
egy nagy tároló szekrényt 
húztak elé. Így maradhattak 
meg ezek a tárgyak; igaz, 
nem eredeti állapotukban ke-
rültek elő és nem is a rejtek-
ből. Hogy közben mi történt, 
nem tudom, azt viszont öröm-
mel látom, hogy újra a helyü-
kön vannak” – nyugtázta az 
újonnan felavatott kőemléke-
ket. 

   Meghatottan járta végig az épületet az idén 81 eszten-
dős Kubinyi Ágnes, aki 1950-ben volt itt utoljára. Mindenre 
emlékezett és séta közben szinte megelevenedtek előtte a 
falak.  Édesapja, Kubinyi Zoltán, Glattfelder Gyula püspök 
meghívására érkezett Makóra, 1930 és 1948 között volt a 
Szent István téri iskola igazgatója. „Azóta sok minden meg-
változott: akkor a nővérek lakrésze mellett volt az elemi, 
Székely Nándor irányításával. Ezt a részt egy üvegajtó 
választott el a polgári fiúiskolától, amit az apukám, Kubinyi 
Zoltán vezetett, aki matematika-fizika szakos tanár volt és 
énekkar vezető. 1948-ban, az államosításkor általános 
iskola gyűjtőnéven összevonták a két intézményt és ő még 
egy évre maradhatott igazgató. Utána áthelyezték a Kál-
vin téri református polgáriba, mondván, ne legyenek rá 
rossz hatással a klerikális szülők, majd két év után a gimná-
ziumba hívták fizikát tanítani, ezután költözött Szegedre az 
egész család.” 
   Ágnes néninek rengeteg szép élménye fűződik a makói 
épülethez. „Én konkrétan a Szent István téri iskolába csak 
négy évig jártam, az elemit végeztem itt, utána pedig a 
Szegedi utcai Zrínyi Ilona polgárit. Az Iskola utcai szolgála-
ti lakásban laktunk, amit négy osztályteremből alakítottak 
ki a nyolc-, majd nagyapámmal együtt kilenctagú csalá-
dunk számára. Nagyon jó volt itt élni, az akácfás-téglás 
udvar nyáron egy csoda volt, iskolásat játszottunk az utca-
beli gyerekekkel együtt. Kaptunk apukámtól iskolatáblát, 
krétát, padot, én voltam a tanító néni, adtam házi felada-
tot is. A szüleim is mindig jó szívvel emlékeztek vissza a ma-
kói évekre. A Katolikus Körben – ma Kelemen ház - sokszor 
rendeztek jótékonysági alkalmakat, ahol felléptek ők is. 
Anyukámnak szép hangja volt, énekelt, édesapám pedig 
gitáron kísérte” – idézte fel nevetve. 
   Persze ez az időszak nem csak gondtalan vidámságot 
tartogatott. 1944-ben, a szovjet csapatok bevonulásakor 
kemény harcok folytak a városban is. Az Iskola utca lakói 
az intézmény pincéjében kerestek menedéket. „A most 
ebédlőkként használt alagsorban 120-an laktunk ezekben 
a nehéz időkben, ami nem volt veszélytelen. Ugyanis a 
szomszédságban lévő templom tornya minden időben jó 
kilátóhelyként szolgált a csapatoknak, mert kiválóan rá 
lehetett látni belőle az országútra, a hídra. Ide nagyon 
sokszor lőttek, a vonuló katonák sokszor laktanyának néz-
ték az iskolát is. Ezért fordulhatott elő, hogy eltalálták az 
épület kéményét és a lehulló darabjai elől az utolsó pilla-
natban ugrottam el az öcsémmel. Utána remegő lábakkal 
botorkáltunk az udvarról le a pincébe. Mindig felemleget-
jük ezt az esetet, ha találkozunk.  
   A külső körülmények ellenére ez a hely egy kis sziget 
volt, ebben az iskolában soha nem volt békétlenség” – fe-
jezte be az emlékezést Ágnes néni.                             

SZ.A. 
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MÚLT-IDÉZŐ 

NOVEMBER 23-27. KÖZÖTT ÚJRA MŰVÉSZETI HÉT LESZ ISKOLÁNKBAN 
 

    A népművészeti hetek után szeretnénk közelebb hozni, életszerűbbé tenni a különböző művészeti 
korok zenei világát. Ez alkalommal a középkor lovagi kultúráját és az egyházi zene gregorián dalla-
mait állítjuk középpontba. A hét minden napján lesznek kisebb feladatok és hallani valók. 
   Ezen a héten szervezzük meg új formában a népdaléneklési versenyt, mely új kategóriákkal bővül: 
tánc és vers-, prózamondással. Ezért a versenyünk is új nevet kapott: KI MIT TUD? 
   Részletes programmal, a KI MIT TUD?-ra való jelentkezés lehetőségeivel hamarosan jelentkezünk: 

Művészeti munkaközösség 



 

 

FÓKUSZ - SZAK-KÖR-KÉP 
Nagyok kórusa 

Szeretettel várunk minden 5-6-7. osztályos, hangszeren 
játszó diákot, keddenként 14-14.45-ig a rajzterembe pró-
bákra. A különböző egyházi és iskolai ünnepek zenei szol-
gálatára készülünk. Jelentkezni Piroska néninél és Gabi 
néninél lehet. 

Fotó-videó „Tehetség műhely” 
A 2015-2016- os tanévben a fotó-videó szakkör helyszíne 
kedden és csütörtökön 14-15:30-óráig az informatika te-
rem. Azokat SZIGNUM-os tanulókat várjuk novembertől, 
akik már korábban is részt vettek a szakkör munkájában és 
azokat is, akik kedvet, tehetséget éreznek magukban a 
vizuális alkotómunkához. 
Fontos részvételi követelmény és lehetőség a szakköri mun-
kára a jó tanulmányi eredmény és magatartás. Jelentkezni 
Czibolya Kálmán tanár úrnál lehet. 

Foci  
A labdarúgást kedvelő felső tagozatosoknak Szarvas Ákos 
tanár úr szakkört tart szerdáként 14:30-15:15-ig. Alsó ta-
gozatos fiúk és lányok csütörtökönként 14:30-15:15-ig fo-
cizhatnak. Jelentkezni az alkalmakra a tanár úrnál lehet.  

Modern- és társastánc  
Az idei tanévben is lehetősége van diákjainknak a show 
táncok, latin-amerikai és standard táncok elsajátítására, 
melyeket az iskolai rendezvényeken bemutatnak. A foglal-
kozások ideje: csütörtökönként a kis tornateremben16:00- 
18:00-ig. Bővebb felvilágosítás Szabó Anikó táncoktatótól: 
30/353 20 19. Tartalmas időtöltést kínálunk délután is! 

Sakkoktatás 
Sakkoktatás indult a SZIGNUM-ban a Makói SVSE Sakk 

Szakosztályának szervezésében. A foglalkozások minden 
héten hétfőn és szerdán 14:00 – 14:45 óráig. Jelentkezés-
hez az iskola titkárságán található “jelentkezési lap” kitöl-
tése szükséges. Részvételi díj: 2000 Ft/hónap. További in-
formációk: Horváth Zsolt 30/427-07-12, makoisvse-
@gmail.com 

Kerékpáros Baráti Kör 
A sok szép megvalósult úti céllal és kilométerrel büszkélke-
dő társaság szeretettel várja az érdeklődő bicajosokat 
évközi kisebb túrára, kirándulásra, melyeket plakáton hir-
det meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör képvi-
selteti magát, és ügyességi feladatokkal várja a diákokat. 
Programjainkra mindenkit szeretettel várunk! Jelentkezni 
Horváth János igazgatóhelyettes úrnál lehet.  

Rajz  
Brzózka Marek tanár úr korosztályok szerint várja a művé-
szet iránt érdeklődő, rajzolni tudó és szerető gyerekeket az 
emeleti rajzterembe. A felsősök számára a foglalkozás 
csütörtökönként, az alsósoknak péntekenként lesz. A szakkör 
célja itt a tehetséggondozás és a pályázatokon való rész-
vétel. A szakkörökön való részvétel ingyenes, de Marek 
tanár úrral előzetes egyeztetést igényelnek.  

Irodalmi színpad 
Keddenként, a 6. óra után várja Mészáros Ildikó tanárnő 
azokat a felső tagozatos diákokat, akik kedvet éreznek a 
foglalkozások iránt. Az alkalmakon főleg versekkel dolgoz-
nak majd a résztvevők, és improvizációs gyakorlatok lesz-
nek. Jelentkezni a tanárnőnél lehet.  

 
Tartalmas időtöltést kínálunk délután is! 
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SPORT, SPORT, SPORT 
   A SZIGNUM testnevelői 2015. szeptember 28-án, a Városi Serdülő Atlétika Ver-
senyre 25 főt készítettek fel. A megmérettetés a kedvezőtlen időjárás miatt végül 
tavasszal kerül megrendezésre. Az október 5-i Alsós Atlétikaversenyt az eső miatt 
meg kellett szakítani, az induló 22 tanulónk csak a kislabda dobásban tehette próbá-

ra tudását. A körülmények ellenére 3 tanulónk is dobogóra állhatott: Bány Boglárka (1.b) II., Szabó 
Hanna Panna (1.b) és Balogh Márk (1.a) III. helyezést értek el. Gratulálunk az érmeseknek és minden 
pedagógusnak, akik a felkészítésben, szervezésben szerepet vállaltak. Tavasszal folytatódnak az 
atlétikai versengések. Legközelebb október 12-én, hétfőn lesz sportverseny, a felső tagozatosok 
a mezei futóversenyen küzdhetnek egymással (s reméljük nem az időjárási elemekkel). 

MIT IS SPORTOLJAK? 
    2015. szeptember 18-án péntek délelőtt hatalmas lelkesedéssel ültünk 
fel az értünk is megérkező autóbuszra, amely a Kalandparkba vitt le ben-
nünket (2. b) a Makói Nagy Sportágválasztó programsorozatra.   
   A Taekwon-don örömmel rúgtunk és ütöttünk az utasítások szerint. Többen 
kipróbálták az aikido fogásokat is párokban. Ügyességünket a baseball 
labda elkapási technikájával fejlesztettük tovább. Kesztyűben nem is olyan 
könnyű! Ezután jött a kemény „fitt” edzés.  Bemelegítés, majd futások és 
erőgyakorlatok a forróságban.  Rövid pihenő után a lányok lelkesen aero-
bikoztak, a fiúk a sportlövészet pisztolyait foghatták a kezükbe. Végére 

maradt az asztalitenisz és a kézilabda. Pontos célzásért járt egy cukorka. Jó sok cukrot szereztünk!  ☺ 
    Tartalmas és mozgalmas másfél órát töltöttünk el, kedvet kapva a számunkra új sportágakhoz. 

Szabó Anita Mária tanárnő 
A szeptember 18-19-én, 3. alkalommal megrendezett Makói Nagy Sportágválasztón több, int 30 sportágat próbálhattak ki 
az érdeklődő diákok a Maros-parti Strandfürdő területén. Intézményünket négy osztály képviselte a rendezvényen.  -szerk.- 

HÍREK 
„Könyvtárba mentem, gyere utánam!” A 10. Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretein belül a makói József 
Attila Városi Könyvtárban „Könyves blogok, olvasó bloggerek” címmel előadást tartottak, helyi bloggerek – Hajdú Ildikó, 
Kalász Aranka, Tamás Gábor - közreműködésével. Az előadáson 8. és 12. évfolyamos diákjaink is részt vettek, Mészáros 
Ildikó tanárnő vezetésével.  



 

 

HIT-ÉLET 
SZENT GELLÉRT NAP 

   Reggel fél 8-kor indult a buszunk Szegedre. Utazásunk közben esett az eső, de mire 
megérkeztünk a célhoz, addigra elállt. Megérkezés után az első dolgunk volt, hogy regiszt-
ráljunk a program helyszínén. Mindenki a korosztályának megfelelően kapott a kezére kar-
szalagot. A nap Ferenc pápa beszédének meghallgatásával indult a Dómban. Utána a 
különböző színű szalagok alapján, tízesével 18 csoportba osztottak minket.  
   A templomtól indultak a csapatok a Karolina iskoláig. Ott külön-külön termekben, a nap 
témája szerint – „Ki vagyok én?” – tudtunk meg sok mindent magunkról és ismerkedtünk 
meg másokkal is. Ebéd után visszasétáltunk a Fogadalmi templomhoz, és nagyon sok, érdekes állomáson teljesítettünk 
feladatokat. Végül, szentmisével záródott a nap. Késő délután értünk haza, mindannyian jól elfáradtunk, de egy újabb 
izgalmas, szép élményeivel gazdagodtunk.                                                           Basturea Cristina és Szekeres Réka 8.a 
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„KI VAGYOK ÉN?” 
„A magas nívójú spiritualitásban kevesebb ropi volt és korlátozott facebook-használat.” 

   Megtelt a Karolina iskola tornacsarnoka Pál Feri atya előadásán, a Szent Gellért-napon. Erre az 
együttlétre az egyetemistákat és a felnőtteket hívták, de a mi 12.-es diákjaink is lelkesen figyelték az 
előadó, mentálhigiénés szakember és egyben római katolikus pap minden szavát-mozdulatát. 
   „Minden mély, emberi találkozásban négy fontos kérdés rejlik: 1.: Ki vagy te? 2.: Ki vagy te nekem? 
3.: Ki vagyok én neked? és a 4.: Ki vagyok én?” – kezdte előadását Pál Feri atya, majd arra tért rá, 
hogy a magatartáskutatók közös személyiségjegyeket kerestek nagy vallási vezetők életében. A 
magával ragadó előadó humorral fűszerezett szituációi, életből vett tapasztalatai nagy hatással 
voltak a közönségre. Ha hazahozzuk magunkkal az öt jót (jóhiszeműség, jóindulat, jóakarat, jó szándék, jobbító törekvés), 
már más emberekként térünk vissza közösségünkbe.   
   És ha a számos kitérőnek szánt eset mellett tudtunk figyelni a fő vonalra, rájöhettünk, hogy a közös vonások mind ben-
nünk rejlenek. Nincs más dolgunk, csak erősíteni magunkban az erkölcsi szilárdságot, a figyelem fegyelmezettségét és a 
pozitív életszemléletet; illetve alkalmazni bizonyos vallási stratégiákat, mint például az imádkozás és a közösség liturgiá-
in való megjelenés. Ez utóbbiak erősítik kötődésünket Istenhez.  
   Búcsúzásképp, áldásként egyetlen mondattal zárta előadását az atya: „Isten tegye teljessé azt a jót bennetek, amit már 
elkezdett!” Ennél többet mi sem kívánhatunk.                 Mészáros Ildikó tanárnő  

SZERZETESEK TERE  
2015. SZEPTEMBER 18 – 19-ÉN BUDAPESTEN A MÁRCIUS 15. TÉREN ÉS KÖRNYÉKÉN 

   Budapest egyik legszebb tere és környéke két napra „nyitott kolostorrá” változott, alkalmat 
kínálva a személyes találkozásokra. Koncertek, beszélgetések, családi és ifjúsági programok 
közül bőséges kínálatából választhattak az ide látogatók ebben a két napban.  
  Mi Boldogasszony Iskolanővérek több szinten is jelen voltunk a rendezvényen: Mónika nővé-
rünk, mint a rendezvény főszervezője, koordinátora. Ferenc pápa videó üzenete után Vera 
nővérünk által vezetett szovátai gyermekkórus kápráztatta el a hallgatóságot. Fidelis nővér 
Vargáné Nagyfalusi Ilona tanárnővel nagysikerű gyermek játszóházat vezettek. Kinga nővér „meditatív tánc” foglalko-
zásán a terem szűknek bizonyult.  
   Rendkívüli alkalom volt ez, amikor mi szerzetesek megéltük az egymás közötti egységet: különféle helyeken és módo-
kon, más-más habitusban és karizmával, de ugyanabból a Lélekből merítve élünk.                        A nővérközösség tagjai       

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI FIDELIS NŐVÉRTŐL 
TÁSKAMEGÁLDÁS: Szeptember 13-án, a Jó Isten áldását kértük idén is a táskákra, tanulmányainkra. 

A plébániai Veni Sancte Szentmisében Zoltán atya majdnem száz iskolatáskát áldott meg, s kérte ezzel a Jó 
Isten áldását, vezetését a gyermekek tanulmányaira. Ki-ki egy matricát vihetett magával, s felragasztva azt 
a táskájára, tolltartójára – egész év során emlékeztetheti arra, hogy nincs egyedül az úton! A képen Boldog 
Terézia anya látható két kisgyermekkel, aki egész életét a nevelésre áldozta. Ő a Boldogasszony Iskolanővé-
rek közösségének az alapítója. Hitt a nevelés átformáló erejében! A 2015-16-os tanév, a „REND” éve, mely 
egyben kapcsolódik a Szentatya által meghirdetett „Megszentelt élet évéhez” is. 

 
ORSZÁGOS MISSZIÓS TALÁLKOZÓ – BUDAPEST – REZSŐ TÉR 

Október első hétvégéjén Budapestre utaztunk, ahol most másodszor került  
megrendezésre az országos missziós találkozó.  

   Makóról 23-an (gyerekek, szülők) összefogva a hódmezővásárhelyiekkel, egy nagy busszal 
közösen mentünk. Atyai áldással indultunk! Megérkezve a helyi plébános atya köszöntött ben-
nünket, majd Kis Szent Teréz életéből, Szüleiről nézhettünk meg egy misztériumjátékot. Kiss-Rigó László püspök atya mu-
tatta be az ünnepi, hálaadó Szentmisét, melyben újabb kb. 40 kis missziós gyermeket avattunk fel. Ebéd után bábelő-
adás, majd tánc lehetőség volt. Mi a közeli parkban játszottunk még – közösségépítő játékokat. ☺ Kicsit ismerkedtünk a 
másik csapattal. Jól éreztük magunkat!  Még mindig emlegetik a két éve Makón megrendezett országos tábort ☺ 
A családi napon „missziós vásár” is lesz, keressétek a missziós állomást – missziós táskát, sapkát, naptárt, képet, tollat, 
füzetet lehet vásárolni, melynek árát missziók javára küldjük el! 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
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FÜRKÉSZ ROVATBA 
 VÁLOGATTA AZ IDB - 

GYEREKRECEPTEK: 
Október: gyümölsaláta – kreatív körtesün 

Érdekességek: INDIÁRÓL 
• A világ leglátogatottabb za-

rándokhelye, a Tirupati-
templom Dél-Indiában. 

• India útjain sokszor csapatostól 
fordulnak elő a tehenek, akik 
gyakran leállítják a közleke-
dést. Az autósok, ha tehetik 
kikerülik őket, ha nem, akkor 
megvárják míg odébbállnak, ugyanis ezeket az álla-
tokat szentként tisztelik. 

• Az emberek többsége rutinszerűen gyakorol valami-
lyen vallást, szinte mindenki hívő, 
ami sokat segít számukra a sze-
génység és a nyomor elviselésében. 
Hisznek abban, hogy következő 
életükben szerencsésebbek lehet-
nek. 

• India nemzeti madara a páva. 
• Bár Indiába is áramlik a nyugati 

világ minden velejárója, a nők túl-
nyomó többsége még a mai napig 
is száriban jár. 

 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Fehér kard – szí-
nes, magyar dokumentumfilm 
A dokumentumfilm főszerep-
lője Németh Vilmos, a világ 
egyetlen vak, fekete öves 
aikido-mestere. Az életvidám 
fiatalember egy betegség 
következtében fokozatosan 
elveszítette látását, de ez 
nem vette el életerejét és küzdőszellemét. Egy alkalom-
mal megtámadták az utcán, azonban korábbi karate-
tanulmányainak köszönhetően elhárította a támadást. Az 
esetet követően elhatározta, hogy megtanulja megvéde-
ni magát. Ekkor fordult az aikido felé, és mára az általa 
megismert különféle küzdősportok fogásaiból - barátai 
segítségével - saját önvédelmi módszert fejlesztett ki, 
kifejezetten vakok számára. Vilmos azonban nem csak a 
tatamin küzd, ugyanis a jogi pályán is szeretne érvényt 
szerezni a fogyatékkal élők jogainak. 

BÉLYEG - GYŰJTEMÉNY:  
   Ismét a világ legdrágább egy-
példányos bélyege lett egy bíbor-
vörös egycentes bélyeg, amelyet 
a XIX. században nyomtak egy 
dél-amerikai brit gyarmaton: a 
bélyegritkaságot 9,5 millió dollá-
rért árverezték el. 
   A bíborvörös papírra nyomott, 2,5×3,2 centiméteres, 
fekete mintás bélyegen egy háromárbocos hajó képe 
látható és rajta Brit-Guyana angol gyarmat mottója sze-
repel latinul.  
A bélyeg első tulajdonosa egy Dél-Amerikában élő 12 
éves skót fiú volt, aki eladta azt egy gyűjtőnek.  

AZ UTOLSÓ GIMNÁZIUMI KIRÁNDULÁS 
   Az idei, utolsó osztálykirándulásunkat már tavaly év 
végén elkezdtük tervezni. Úti célunknak végül az 
ásotthalmi Majoros Tanyát választottuk. 
    2015. szeptember 23-án szerdán reggel 7-kor indul-
tunk, először Szegedre, majd onnan tovább Ásotthalom-
ra. 11 órára érkeztünk meg a tanyára, ahol már kávé-
val és zsíros kenyérrel vártak bennünket. Ezután felderí-
tettük a tanyát, ahol volt macska, kutya, ló, kecske, juh, 
liba és tyúk. Ebéd előtt kipróbáltuk a trambulint és 
íjászkodtunk is. Délután erdei sétára indultunk, ahol hasz-
nos és érdekes dolgokat tudhattunk meg az erdő élővilá-
gáról. A napot játékokkal és beszélgetéssel zártuk.  
   Másnap a reggeli után jött értünk a lovaskocsi, amivel 
körbejártuk a környéket. A nap többi részét a mórahalmi 
fürdőben csúszdázással, szaunázással és relaxálással 
töltöttük. Az utolsó este szalonnát és kenyérlángost sütöt-
tünk.  
   Pénteken ebéd 
előtt még volt egy 
kis időnk, hogy 
utoljára megsimo-
gassuk az állato-
kat vagy pingpon-
gozzunk. Majd 
ebéd után élmé-
nyekkel és emlé-
kekkel gazdagon indultunk haza. 
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5 alkalom a dráma(pedagógia) jegyében 
Drámapedagógusként igyekszem keresni az alkalmakat, ahol ennek a 
szakmának számos gyakorlati oldalát megismerhetem. Azt a nyári tábo-
rok (eddig 7) bebizonyították, hogy sokat tanulhatunk egymástól, ha 
más szemszögéből látjuk az eseményeket. Legtöbben a Szignumban – 
tanárok, diákok, szülők – talán azt gondolhatják: a drámapedagógia 
szak annyit tesz hozzá a magyar nyelv és irodalom tanárhoz, hogy 
professzionálisabban tanítja be a műsorokat. Ó, nem! Az alábbiakban a 
sokszínűségre látunk példát:  
Szept. 19.: Drámapedagógiai szakmai nap az Agórában 
Egy igazán tartalmas napon voltunk együtt több mint harmincan, akik 
elkötelezettek vagyunk annyira, hogy egy egész szombatot odaad-
junk azért, hogy tanulhassunk, illetve kipróbálhassuk magunkat külön-
féle szerepekben. Mert játszani jó!  
Először Boldis Julianna improvizációs gyakorlatokkal kezdődő színját-
szó tréninget vezetett, majd csoportokban dolgoztunk és különféle 
szerepeket próbáltunk ki egy-egy választható versre. Mi Laár András 
Laci volt c. kétsorosára impróztunk jeleneteket: „Laci volt, Laci van, 
Laci lesz! / Én nem vagyok Laci! Most mi lesz?” 
Annak bizonyítására, hogy ez mennyire élő valami, álljon itt két sze-
rep a kínáltak közül: a buta szöszi, akit csak a selfie-zés érdekel és a 
büdös leheletű, aki nagyon szeret artikuláltan beszélni. 
„Fölmutatok, nem oktatok / Kínálok, nem unszolok”. Az alábbi Fodor 
Ákos-mottóval vezette be Dafti (Török László) azt az installációs gya-
korlatot, amelyet Th. Roethke  Apám valcere c. versére készítettünk el.  
Ebéd után egy arany minősítést kapott előadást (Vajk-játszók: A hold 
fia) tekinthettünk meg, majd beszélgettünk Dolmány Máriával, aki 
drámás csapatával színpadra tette a Kányádi Sándor azonos című 
verséből létrejött produkciót, sőt, magunkat is kipróbáltuk mai adap-
tációkban.  
A napot két korábbi csoporttársam, Kovács Éva és Kis Tibor zárta, 
akik közül választani kellett. Én az epikai művek dramatizálását vá-
lasztottam, így egy-két percben bemutattuk a Toldi első énekét, de 
kipróbáltunk szerepeket a Négyszögletű kerek erdőből és narrációs 
technikákat is néztünk az Ágnes asszonyhoz.   
Szept. 21-e, a magyar dráma napja: Reök palota, „próba flash” 
Itt a színészmesterség fázisaiba nyerhettünk bepillantást az olvasó-
próbától az egyes jelenetek színpadra állításáig (rendező próba) 
egy rendező (Benkő Imola Orsolya) és két színész (Frank Tímea és 
Szilágyi Szabolcs) segítségével. Annyiban nem volt szokványos a 
„próba”, hogy a két színész mindig megszakította a munkát: hol sér-
tődéssel, hol csak beszélgetéssel, beszólással… (Az érdeklődőknek 
ajánlom a szegedma.hu oldalon megjelent cikket erről.)  
Szept. 21-22, 24-25: Szása i Szása, Agóra 
Ugyancsak a magyar dráma napján mutatták be a rendszerváltásról 
szóló, október 23-i eseményeket is megidéző darabot. Egy ukrán és 
egy magyar család összekeveredését mutatja be a kétfelvonásos 
darab, amiben csak Szásák (szöveges szerepben összesen hat: Ma-

gyar Szása: azaz Sándor és neje, Alexandra, valamint fiuk nevének 
kiváltására; illetve Ukrán Szása: azaz Alekszandr és Alekszandra, 
valamint lányuk nevének azonos becézése) és Bélák szerepelnek. Ez 
utóbbiak a szomszédba költöző volt pártfunkcionárius és a helyi, 
mindenben segíteni akaró pap, akik egymás ellenpontozását adják a 
darabban. A groteszk elemekkel átszőtt előadás különleges élmény 
volt.  
Szept. 29.: Drogprevenció és kiútkeresés – Dr. Zacher Gábor és a 
Mentő-öv Csoport, Hagymaház 
A többség a neves toxikológus előadását várta, én a drámacsoport 
miatt mentem elsősorban erre a programra. Itt egy egyetemista srác 
életébe pillantottunk be: hogyan válik drogfogyasztóvá anélkül, hogy 
ezt különösebben akarta volna. Csak azért sodródik bele, hogy ne 
maradjon magányos. Rajta kívül egy narrátor, aki szerepben (is) 
„hivatásos mentős”, egy segédápoló és egy tanárnő szerepelnek 
még, akik elérik, hogy a darab átélhető legyen: elhiggyük, hogy 
minden akkor és ott történik; és megfontoljuk Zacher Gábor mondá-
sát: „legjobb, ha ki sem próbálják”.  
Október 05.: Tehetséggondozó mentoráló drámaóra, komplex tehet-
séggondozás érzelmi neveléssel és improvizációs színházi eszközökkel 
(hospitáló óra). Ennek helyszíne a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium volt, a tanár pedig Békési Eszter tanárnő. 
Egy testtartásjavító gyakorlatsorral kezdődött a foglalkozás, ami 
egyszerre volt figyelemkoncentrációs gyakorlat is. Ennek az a jelentő-
sége, hogy tudatosítjuk magunkban, mikor vagyunk szerepben és 
mikor vagyunk szerepen kívül. Ha ezt elérjük, szerepként tudjuk kezel-
ni a legmélyebb érzelmi eseményeinket is – és mint a szerepekből, 
ezekből is ki tudunk lépni. Ezután egy látványos játékkal kezdődött 
az interakciók sora: a „kalóz kincse” csak „ürügy” volt az érzelmek 
kiváltására. A középpontba állított érzelem a düh volt. Innen egy 
bizalomjátékon át jutottunk el a konfliktushelyzetek teremtéséhez, 
amiket kiscsoportos improvizációkkal mutattak be a játszók.  
Minden alkalommal fontos volt, hogy hiteles legyen a játék, eközben 
pedig azt figyelték meg a diákok, hogyan mozognak az erővonalak, 
ki milyen okok miatt vált státuszt, eléri-e a kitűzött célt; illetve milyen 
érzelmi állapotok, viszonyok változtatnak a meglévő pozíción.  
A fentiek alapján hitelesen állíthatom, hogy a drámapedagógia szak 
nemcsak előre megírt szövegek, versek betanításáról szól, hanem mű-
vek, szerepek értő interpretálásáról, vagy ami talán még fontosabb: az 
önismeret, a konfliktuskezelés és a társas kapcsolatok kialakításáról, 
fenntartásáról, működtetéséről.                        Mészáros Ildikó tanárnő 
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NYÁRI VIZUÁLIS (FOTÓS-FILMES)  
NYÁRI TÁBOR A SZIGNUMBAN 

  
   Június 22-26-ig több mint tíz lelkes 3-8. osztá-
lyos Szignumos diák vett részt, a SZIGNUM vizu-
ális tehetséggondozó táborban.  A kis csapat az 5 nap 
alatt meg tanult látni, fényképezőgépükkel, kamerájukkal a 
lényeges, fontos dolgokat megmutatni, láttatni. 
   Néhányan korábban már a SZIGNUM fotó-videó szakkör 
keretében, illetve a tavalyi nyári táborban a filmezéssel is 
megismerkedtek, így a tábor végére önálló kisfilmeket, 
dokumentumfilmeket is készíttek. Elmondható, hogy a tábor 
résztvevői valóban intenzív és személyre szabott tanulási 
folyamat részesei voltak. 
   A legjobb elkészült filmeket hazai és nemzetközi filmfesz-
tiválokra is neveztük. 
   Szabó Bálint (5.a) Budapesten a 22. Országos Diák Film-
szemlén az általános iskolai kategória fődíját nyerte el 3 
filmjével, míg Szekeres Sarolta (6.a) „A mi tanyánk” c. do-
kumentumfilmjével a HVG különdíját nyerte. 
   A legtehetségesebb, leglelkesebb „kis” alkotók a novem-
berben induló „SZIGNUM Tehetségműhely” (fotó-videó 
szakkör) munkájában (kedden és csütörtökön 14:00-15:30-
ig) is részt vehetnek.                     Czibolya Kálmán tanár úr 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2015. október 

11. v Iskolai szentmise: 2. évfolyam 
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