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A KÖZÉPKOR ZENÉJE 
November 23-27 között Művészeti hét lesz iskolánkban. 

   A középkor zenei világát szeretnénk közelebb hozni tanulóink számá-
ra. Terv szerint plakát készül ebből a témából, képek és szövegek segí-
tik a versenyezni vágyókat, hogy a feltett kérdésekre pontosan megfe-
leljenek. A zenehallgatás sem maradhat el: az iskolarádió és a nagy 
előadó melletti televízió ad lehetőséget erre.  
    Ezen a héten szervezzük meg az iskolai KI MIT TUD? -ot, mely ilyen formában először lesz 
iskolánkban. Tánc – ének – próza kategóriában várjuk a bátor és tehetséges diákjainkat. Je-

lentkezési határidő: nov. 16-a hétfő. A verseny 26-án, csütörtökön 14.00-kor kezdődik a tornateremben.                                
Művészeti munkaközösség  

ADVENT 
Előttem egy hosszú utazás. 
Valaki meghívott, de az út odáig négy hét. Kinyitom a táskámat, gondolkozom, hogy mit is 
tegyek bele? Pénzem kevés, az úton csak a legszükségesebbekre telik. Most kell behelyez-
nem minden szükségest, ami kell az úton és azt is, amit ajándékba viszek nekik. (…)  
Utazunk Karácsony felé, a Megváltó Istenünk felé, 26 napig érünk oda. Hosszú időt vesz 
igénybe ez az út. El kell készítenünk úti csomagunkat, ami egész időre, minden napra elég 
kell, hogy legyen. Mik is ezek? 
Ruha: A megszentelő kegyelem fehér ruhája, amely betakar, megvéd a megfagyástól, napszúrástól. (…) Sajnos a 
bűn széttépi, olykor letépi rólam e ruhát. Védenem kell! 
Tisztálkodási eszközök: Folyamatosan kell használni ezeket: lelkiismeret vizsgálat, bűneim felismerése, bűnbá-
nat, megtérni akarás (azaz nem akarom többé ezeket a bűnöket elkövetni) szentgyónás. Már egy tusolás is más 
érzésvilágba emelhet. Lelkemnek is kell ez az üde derű.  
Cipő: Az út tele görönggyel, kátyúval... Kényelmes cipő kell, hogy ne legyen tele a lábunk vízhólyagokkal – ön-
zés, kényelmesség, kevélység, hiúság, türelmetlenség, anyagiasság, mások lenézése stb. – mind kényelmes ci-
pőt kíván a biztos haladáshoz, és ez az önmegtagadás. 
Élelem: Ha valaki nem eszik, legyengül, figyelmetlen lesz, nem halad az úton. Enni kell. Táplálékunk a szentáldozás. 
Olyan erőt ad a léleknek, hogy eljuthat vele a Célig. És ugyanúgy szükséges az élethez, haladáshoz az éltető oxi-
gén. Minden lélegzetvétel ezt nyújtja. Minden fohász, ima a lélek lélegzetvétele, a lélek oxigénjét biztosítja. Meny-
nyi kell ebből a hosszú úton! 
Víz: "Aki szomjas, jöjjön hozzám és igyék, ingyen" – mondta Urunk. Az alázat, bizalom, kérés biztosíthatja egész 
úton a kellő vizet. Mily alázat kellett a keresztvíz elnyeréséhez, ilyen lelkület kell ezen az úton is. 
Nyelvtudás: Isten minden nyelven ért, meghallgat, az univerzális nyelv az imádság nyelve. Gyors bajba jutásunk 
gyors segítsége is az imádság nyelve.  
Könyv: A Szentírás adja meg mindennap az útbaigazítás igéit, mint egy aktuális térkép igazíthat el napról–
napra a cél felé... 
Fényképezőgép: Jó tudni, hogy Karácsony titkát nem felejthetem el az ünnepek után sem, sőt apostoli feladatom 
lesz másokkal közölni. Ezt a közlést segíthetik a fényképek, tanúságtételek, életpéldák mások számára! 
És végül, ha célba érek a 26 napi utazás végén, mit adjak a betlehemi Gyermeknek? Könnyű és nehéz dolgom van 
e téren: „Bármit tesztek egynek az emberek közül, Nekem teszitek!!! Az utamon min-
den nap felkínálkozó szeretet tett, ajándék Neki. Nem is kell a csomagomba tennem, 
akinek adom, ugyanis az máris Nála van,  neki ajándékoztam. De százával kínálko-
zik naponta, vegyem észre és gyűjtsem Neki. 
Jó utat a 26 napra és életünk végcéljáig is.  

Gyulay Endre püspök úr 2014. (forrás: internet) 
 

Advent első vasárnapja: november 29. 
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OKTÓBER 6.-A ÜNNEPÉRE EMLÉKEZTÜNK 
 
Az ünnep tartalmát kifejező, méltó műsorral emlékezett meg a SZIGNUM október 6-a ünne-
péről. A 7. évfolyamosok előadását Nándori Gáborné, Szűcsné T. Kis Gabriella, Mészáros 
Ildikó ás Vajda Magdolna pedagógusok szervezték. 

A SZIGNUM 8. évfolyama október 23-án Szabadság 
születik címmel ünnepi műsort adott a kopjafáknál. Az 
alábbiakban közlünk néhány jelenetet.  

 
SZABADSÁG SZÜLETIK – JELENETEK 

 
BESÚGÁS 
 
Ákos: Hallottad, mi történt? 
Nándi: Nem. Miért, mi történt? 
Ákos: Elvitték Samu bácsit. 
Nándi: Mit csinált? 
Ákos: Beköpte az a spicli szomszéd, hogy az éjszaka 
disznót vágtak. Lehet, hogy haza se jön.  
Nándi: Ó, a szerencsétlen. Mi lesz a gyerekeivel? 
Ákos: Az asszonyra marad mind a három. 
Nándi: Ó, de sajnálom.  
Ákos: Hidd el, én is. Nem ezt érdemelné. 
Nándi: Hát nem: becsületes, dolgos, tisztességes ember. 

Bárhogy lesz, úgy lesz 
FEKETEVÁGÁS 
 
Tünde: Fiam, komoly dologról kell beszélnünk veled: ami 
itthon történik, arról senkinek se beszélj! Megígéred? 
Zsolti: Meg, persze. 
Norman: Amit itthon csinálunk, az az iskolában ne le-
gyen téma, különben úgy járunk, mint Ferkó bácsi. Na-
gyon vigyázz, nehogy valaki megtudja, mondjuk, hogy 
disznót vágtunk. 
Zsolti: Ó, apa! Erről már ma volt szó. 
Norman: Miről? 
Zsolti: Arról, hogy éjszaka pörzsöltük a Röfit, én hord-
tam a szalmát, a lányok sikongattak a fekete disznó lát-
tán, a kutyák játszottak a körmökkel, kolbászt töltöttünk, 
kisütöttük a töpörtyűt… Erről beszélgettünk reggel.  
Norman: Úristen, fiam! Mit csináltál? 
Zsolti: A tanár is meghallotta, mikor mögöttünk ment 
el…  
Norman: Ó, te szerencsétlen! 
Tünde: Már késő! Nem ő tehet róla… 
Zsolti: Mi lesz most?  
Norman: Elvisznek azok a nyomorultak…  az ÁVH... 
Zsolti: Ne haragudj, apa! Nem tudtam… Mi lesz veled? 
Norman: Fogalmam sincs!  
Tünde: Megvernek… Börtönbe zárnak… munkatáborba 
visznek, azt csinálnak, veled, amit akarnak.  
Norman: El kell rejtőznöm… Keresek valami menedéket 
a határban. Vigyázzatok egymásra! Bele se merek gon-
dolni, mi lesz veletek… hogy fogtok megélni…  
Tünde: Ne miattunk aggódj!  
Norman: (nejéhez) Nem lesz baj! Pár nap és vége…! 
 

(Fiúhoz) Fiam! Szegény anyád beteg, így is alig tud dol-
gozni. Te vagy a legidősebb, neked kell eltartanod a 
családot, nem vihetik intézetbe a húgaidat! 
(Mindkettőhöz) Isten áldjon benneteket! 
Tünde: Kire számíthatunk? 
Norman: Mondd az öcsémnek, hogy segítsen. Benne 
megbízhatsz, de másban senkiben! 
Vigyázz magadra! 

Bárhogy lesz, úgy lesz 
PADLÁSSÖPRÉS  
 
Dominik: Hallottátok, mi történt tegnap éjszaka Pistánál, 
a szomszédban? 3 és 4 közt jött érte a fekete autó.  
N. Gergő: Mi történt? 
Dominik: Besúgták a munkahelyén. 
N. Gergő: Ki volt az? 
Dominik: Senki nem tudja. Ma már megfizetik a besúgó-
kat. A falnak is füle van. 
N. Gergő: Olyan jó ember volt. Mit csinálhatott? 
Dominik: Találtak a padlásán két zsák búzát. 
N. Gergő: Mi lesz vele? A családjával? 
Dominik: Talán munkatáborba viszik…  
N. Gergő: Ennyiért? 
Dominik: Más is volt ott, csak azt nem tudom. 
N. Gergő: Sajnálom.  
 
TÖMEGBE LÖVÉS 
 
Bence: Mi újság? 
Erik: Semmi. 
Bence: Kinn voltál a Parlament előtt? 
Erik: Kinn.  
Bence: És? 
Erik: Parancsot kaptam, hogy lőjek a tömegbe. 
Bence: De ugye megtagadtad?! 
Erik: Hogy tehettem volna? 
Bence: Ott volt az öcsém is.  
Erik: Megsérült? 
Bence: Ő nem, de a barátja meghalt. Érted? Meghalt!   
Erik: Sajnálom. Kényszerítettek. A parancs az parancs. 
Ha nem engedelmeskedem, felakasztanak! Próbáltam 
föléjük lőni, de több ezren 
voltak ott. Oszlatnunk kellett 
a tömeget… 
Bence: És akik meghaltak? 
Özvegyek és árvák marad-
tak utánuk. Mind egy vérből 
valók vagytok. Így nem lehe-
tünk többé barátok. 

Közreadja:  
Mészáros Ildikó  

tanárnő 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

25. SZÜLETÉSNAPJÁN EHETŐVÉ VÁLT ÉS BÁRKI HAZAVIHETTE A SZIGNUM-OT 
Nagyszabású programsorozattal ünnepli az idén a makói Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
a 25. születésnapját. Első állomásán, 2015. október 17-én, szombaton a Szerzetesek évéhez kapcsolódó, 
„Rendes” Családi napon 600 szeletes tortával, táncházzal, vetélkedővel és kézműves tevékenységekkel vártuk az érdeklő-
dőket. Az alkalom a SZIGNUM tavaly kezdődött kompetenciafejlesztés projektjének hivatalos záróeseménye is volt. 
   Negyed évszázad telt el a SZIGNUM rendszerváltás utáni újraindulása óta; erre a jeles évfordulóra emlékezett 
meg az októberi hétvégén az iskolaközösség egy családi nap keretében. A hagyományoknak megfelelően a testi-
lelki egészség jegyében zajlott az esemény, idén a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0663 kódjelű „Kompetenciafejlesztés a 
SZIGNUM-ban” elnevezésű pályázat támogatásával és hivatalos projektzárójával egybekötve. Mivel a 2015-ös esz-
tendőt Ferenc pápa a Szerzetesek évének nyilvánította, ezért a nap a „Rendes” elnevezéssel egészült ki, utalva a 
fenntartóra, a Boldogasszony Iskolanővérekre. 
   Több mint harminc állomással vártuk az óvodásokat, diákjainkat és szüleiket: volt parasztolimpia, egészségügyi 
szűrés, kutyabemutató, famunkák, lekvár- és mézkóstolás, müzli készítés, szerzetesrendi feladatok, kosárfonás, kincs-
keresés, táncház, templomtorony látogatás - csak hogy a legváltozatosabb elfoglaltságokat említsük. Az előzetes 
várakozásoknak megfelelően, a rendezvény csúcspontjának a közös ebéd utáni édes meglepetés bizonyult: Papp 
Róbert makói cukrászmester 600 szeletes iskolalogós tortát készített, amit az ünnepeltek közösen fogyasztottak el. 
   A diákok nagy örömére az iskola nem csak ehetővé vált ezen a napon, de kicsinyített mását bárki haza is vihette 
egy összeállítható papír makett formájában. 
Programkerengő: 
Müzli: az édes sarok, avagy a függőséget okozó mézes finomság, az álom pedagógus süti 
Kukoricamorzsolás: retro felnőtt élmény, gyerekeknek bőrcsiszoló ujjtorna, ami után jöhetett a csutkavár építés. 
Patkódobás: ahol az bizonyult szerencsésnek, aki elhajította 
Zsákban futás: inkább néhány méteres pattogás és a végén szuszogás 
Gombzúgatás: a karedző-fülelő játék, ahol a gombot nem varrni, pörgetni kellett 
Rongylabda: a régi zoknik új élete, a leggyorsabban feldolgozott állomás. Nem 
ráztuk, varrtuk, dobtuk. 
Kézápolás: illatos kényeztető pillanat, ami mindenkinek járt 
Díszkészítés: az ősz hazavihető és falra függeszthető lett 
Reform ételek: a nagyelőadó, mint egészséges finomságok tárháza 
Haranglátogatás: Ákos tanár úr bemelegítő lábedzése, a nagy lépcső élmény 
Élő csocsó: mint az igazi, csak a bábuk keltek életre 
Kutyás bemutató: a szeretet és a nevelés ereje négylábúinknál 
Regisztráció: pont, ami kihagyhatatlan, menetlevél, ami nélkülözhetetlen 
Kincsvadászok: az óvodások, akik fáradhatatlanul kutattak és gyűjtöttek 
Orgona bemutató: a templomi zenei és tudás élményhely 
Terebes koncert: akik a talpalávalót húzták, remek hangulatot varázsoltak és így jól éreztük magunkat 
Ceruzatartó készítés: a konzervdoboz ragasztott, tekert és festett új köntösben 
Szűrés: mert fő az egészség; a nagy állapotfelmérés és visszajelzés terme 
Domonkos nővérek: mert játszani és együtt lenni jó! A nagyon RENDes állomás. 
Szendvicsező: a tudatos sarok, ahol a tea és a falatkák is az egészségünket szolgálták. 
Lekvárok és egyéb finomságok: ezt jól ki- és befőzte a Galamb iskola! 
Sátras bemutatók: úgymint bőrdíszműves, könyves, szövő, kézműves és népi fajátékos-amiket nagyon köszönünk! 
Íjászat és más fegyverek: ügyesség és koncentráció, elmélet és gyakorlat a tornateremben 
Csutkababa: amikor a fantázia életre kel némi természetes alapanyaggal.  
Abronyicán vízhordás: most móka, régen a kőkemény valóság; avagy mire jó az üres kanta? 
Golyógurítás: ahol a kötelező olvasmány elevenedett meg és lengető változatában a bábuk dőltek. 
Meridián-torna: az egészségért 15 percben, mert energetizál, betegséget előz és gyógyít.  
Gulyás: mert nem csak a lelket tápláltuk. Finom volt, köszönjük Autós Csárda! 
Szervezés: szuper volt, hála a lelkes csapatnak és vezetőjüknek, dr. Páliné Brunner Éva tanárnőnek. Nem csak az óvo-
dások, mindannyian kincsekkel gazdagodtunk.                                               (sz.a.) 

KILENCEDIK ALKALOMMAL SZERVEZ SZENT ERZSÉBET BÁLT A MAKÓI SZIGNUM 
   Szombaton lesz a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium hagyományos Szent 
Erzsébet bálja. Az ünnepi alkalom komoly múltra tekint vissza a SZIGNUM életében, kilencedik éve 
rendezik meg töretlen lelkesedéssel az intézmény dolgozói. Az idei bál az iskola idei célkitűzéseivel 
összhangban a REND jegyében fog zajlódni; így a már ismert, szép szokások elevenednek meg, lesz 
kenyérszentelés és kézműves vásár is a Korona Szálló dísztermében. Fontos szerepet kap az esten 
továbbá az intézmény ebben a tanévben ünnepelt negyed évszázados évfordulója is, amelyet a 
SZIGNUM igazgatója, Szűcs Péter úr fog méltatni. A Szent Erzsébet bál bevétele az intézmény ala-
pítványának céljait szolgálja majd.  
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VELÜNK TÖRTÉNT 

BIZALOM ÉS BÁTORSÁG! 
ÁTFORMÁLÓ / GYÓGYÍTÓ / KIBONTAKOZTATÓ NEVELÉS 

 
„Az ember egyetlenegy közegben tud növekedni:  

ez a szeretet.” (Dr. Görföl Tibor) 
 

   November 6-7-én a szegedi Karolina Iskolában ren-
dezték meg a Boldogasszony Iskolanővérek „A küldetéses 
ember iskolája” c. Kárpát-medencei nevelési konferenciát 
a többi testvériskola tantestületének részvételével: a 
debreceni Svetits, a budapesti Patrona és a makói Szig-
num mellett részt vettek a rendezvényen a határontúli 
Bánáti Leánykollégium és az Erdélyi Tündérkert Énekes 
Iskola nevelői, tanárai is. 
   Már a konferenciát nyitó és záró szentmiséken is kap-
tunk bőséges útravalót Kondé Lajos atyától és Kiss-Rigó 
László püspök atyától, de a kettő között is igen értékes 
előadások és műhelyfoglalkozások kaptak helyet – így 
első nap dr. Katona György gamifikációról szóló elő-
adására került sor. Az előadó a „mai gyerekek” játékai-
ról, az e-sportról beszélt, s itt rájöhettünk: az új generá-
ciót másképp kell megszólítanunk, hogy közös legyen a 
kód, értsük egymást. Ide illik a következő nap egyik idé-
zete: „Ha azokban a dolgokban nem tudunk kapcsolódni a 
gyerekekhez, ami őket érdekli, akkor elveszítjük őket min-
dörökké.” (Dr. Görföl Tibor) 
   Az előadást két szabadon választható műhely követte. 
Választhattunk interaktívabb-mozgással teli és elmélyül-
tebb, de gyakorlati oldalról közelítő műhelymunkákat is. 
Ezután a Boldogasszony Iskolanővérek történetét feldol-
gozó könyvbemutatóra került sor, majd Taizéi imaórára 

mehettünk át a szomszédos 
Ferences templomba. Ezt a 
napot egy kötetlen borozás-
beszélgetés zárta, ahonnan 
hazasiettünk, hiszen másnap 
folytatódott a szakmai prog-
ram.  
   A második napon Görföl 
Tibor Szerzetesség és iskola c. előadása mellett a Dr. 
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát előadását hallgat-
hattuk meg, majd egy újabb műhelyfoglalkozás követke-
zett. Asztrik atya végtelen közvetlenségét tapasztalhat-
tuk meg nemcsak az előadáson, de mi, érdeklődők mű-
helyként is választhattuk a vele való beszélgetést. Azok 
a tapasztalatok, amiket az atya sok humorral és derűvel 
osztott meg a jelenlévőkkel, mindannyiunkat gazdagítot-
tak. A záró szentmisére a Dómban került sor – ott reflek-
tálhattunk az egész konferencia eseményeire, majd mé-
csesekkel vonultunk a székesegyház elé, aminek egyik 
tornyából fényképezve a Boldogasszony Iskolanővérek 
Rendjének jelképét rajzoltuk ki. 
   Jómagam és a Szignum tantestülete nevében köszönet-
tel tartozom a szervező Karolina Iskola tantestületének 
vendégszeretetéért, a szegedi halak és borok gondos 
megválasztásáért; valamint a Boldogasszony Iskolanővé-
rek Rendjének azért, hogy ismét fontosnak tartották e 
konferenciának a megrendezését és tudásban, szakmai 
tapasztalatokban megerősítve és élményekben gazda-
gabban állhatunk diákjaink elé. 

Mészáros Ildikó tanárnő 
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Akikre büszkék vagyunk 

Osztályelsők az I. negyedévben 
 
1 .a: Binecz Márton, Biró Tekla, Gabnai Anna 
1. b: Ádók Kitti Katalin, Bány Boglárka, Kiss- Széll 
Lola Borbála 
2. a: Kis Ramóna, Kozma Gergő, Siket Mira 
2. b: Faragó Zsófia, Kaposvári Dorina, Mágori 
Levente 
3. a: Forgács Regina, Gregor Lilla, Orbán Anna 
Rita,  
3. b:  Fülöp Bulcsú, Radnai Fanni 
4. a: Föedl Ferdinánd, Halmágyi Gábor, Venk 
Dániel 
4 .b: Bihari Blanka, Sóki Lorina, Tar Bernadett 
5. a:  Kabát Goldina, Gabnai Virág 
5. b: Füleki Balázs, Horváth-Varga Sára Viktória, 
Péli Hunor 
6. a:  Bárdi Kata, Szekeres Sarolta, Szénási Jáz-
min 
6. b: Szilágyi Botond, Túri Edina, Vadlövő Anna 
7. a: Kőrösi Dóra, Pap Erős 
7. b: Ádok Eliza, Hudák Anna, Széll Zalán 
8. a: Bende Flóra, Fekete Fruzsina, Szekeres Réka 
8. b. : Frőhling Gergő 
12.G: Szabó Dóra, Takács Helga, Győrfi Mónika 
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JÓ REGGELT VIETNAM! 
   A 21 éve működő, a vizuális művészetek, s elsősorban a filmkészítés iránt érdek-
lődő gyerek és ifjúkorú tehetséges alkotókat gondozó Makói Videó- és Művészeti 
Műhely, 2015 augusztusában megrendezte minden idők legsikeresebb magyaror-
szági nemzetközi gyermek és ifjúsági filmes 
rendezvényét, az Asia Express filmfesztivált. 
(www.asiafilmexpress.com) 
   A 8 ázsiai résztvevő: Dél Korea, Vietnam, 

Kína, Fülöp-szigetek, Thaiföld, Indonézia, Singapore, Irán mellett német és ma-
gyar filmes alkotók részvételével zajlott a közel 10 napos rendezvény. Ezen a 
fesztiválon a SZIGNUM két tanulójának filmje is szerepelt a versenyprogram-
ban. Szabó Bálint - No Chips, No Fanta és Szekeres Sarolta a Mi tanyánk c. 
alkotása. 2013 után 2015-ben ismét 2 vietnami alkotónak, résztvevőnek tap-
solhattak a jelenlévők Do Quoc Trung és Do Thanh Ha személyében. Ők Hanoiban élnek, és a TPD tehetségközpont 
alkotóiként kezdték filmes pályafutásukat. A TPD hasonló tehetségműhely, mint a makói, csak annak működését a 
Hanoiban található francia intézet támogatja. 
Az Asia Express Filmfesztivál programjában szerepelt a hivatalos szakmai kap-
csolatfelvétel a TPD-vel, így október közepén régi álmom vált valóra, amikor 
Hanoiba utazhattam. 
   Még gyerekként kerültem szoros lelki kapcsolatba Vietnammal, az amerikaiak 
által kirobbantott háború kapcsán. Gyerekként nagyon haragudtam az értel-
metlen háború miatt az USA- ra, s később már felnőttkorba érve sem változott 
ellenérzésem e világhatalmi státuszt gyakorló nemzettel kapcsolatban. Most 
lehetőségem volt ellátogatni Vietnamba, s ez a látogatás fantasztikus élménye-
ket, érzéseket hozott elő. A 91 millió 500 ezres lakosságú ország dél Ázsia egyik gyorsan fejlődő állama. Gyönyö-
rű földrajzi adottságokkal, szorgalmas, dolgos emberekkel. Filmes alkotóként 
igen sok helyen megfordultam már, így Ázsiában például Dél Koreában és Thai-
földön is. Ez utóbbi országban, annak fővárosában, Bangkokban első ott jár-
tamkor azt gondoltam, ennél több motort az utcákon, a forgalomban sehol nem 
láthatok, mint ott. Alaposan tévedtem. Erre Hanoiba érkezésemkor döbbentem 
rá. Vietnamban 4 millió motorkerékpár közlekedik az utakon, s azonnal az volt 
az érzésem, mind akkor közlekedik, amikor én is ott vagyok az utcákon… Euró-
pai közlekedési kultúrával felvértezett embernek elképzelhetetlenül kaotikus, 
káoszos állapot képe rajzolódik ki, egészen addig, míg rá nem jövünk a nagy 
titokra. Tudniillik, mindenki vigyáz, figyel a másikra, ezáltal a közlekedésnek egyedi ritmusa, lüktetése van. Az ál-
landó hangjelzés, a dudálás is része ennek a közlekedési állapotnak, s a kezde-
ti idegenkedésemet, szörnyülködésem felváltotta a helyzetfelismerés és az aktív 
részvétel. Helyi barátaim rendre motorkerékpárral szállítottak Hanoiban, mely a 
leggyorsabb, legpraktikusabb eszköz városi, rövidtávú utakon. Így egyre job-
ban élveztem minden motoron töltött időt. 
A youtube csatornámon megtekinthetőek a Hanoiban motoron készített filmjeim:  
https://www.youtube.com/watch?v=tB1Qnz7gljM 
https://www.youtube.com/watch?v=_mi2szLex1I 
https://www.youtube.com/watch?v=3GtVO-j9Pnc 
   Kinn tartózkodásom alatt, filmet is készítettek rólam vietnami barátaim, (a hóhért akasztják effektus) „Vietnam 
egy magyar turista szemével,” címmel. Így elutazhattam Észak-Vietnámba a kínai határhoz közeli Sapa városába 
(nevének jelentése „felhőben úszó”, mivel 2000 méter feletti magasságban található és valóban állandóan felhők 
szelik csúcsait). Itt megcsodálhattam a különleges hegyeket, a teraszos művelésű rizsföldeket, és találkozhattam a 
Vietnamban élő 54 nemzetiségből néhánnyal. Elutazhattam az UNESCO világörökség részeként tekintett Ha Long 
Bay tengerpart hihetetlenül gyönyörű mészkőszikláihoz, melyek egyébként számtalan nagy sikerű film hátteréül is 
szolgáltak. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Long-%C3%B6b%C3%B6l 
   Utam végén néhány napot Dél-Vietnamban Ho Shi Min városban (a régi Saigon) tölthettem, s ez nyugatiasan lük-
tető, rezgő város újabb élményeket adott felfedező utamon.  
   A kultúra, a hagyományok, a tradíciók, az arcok mind-mind új és új élményeket biztosítottak számomra. Vietnam 
a közel 3 hetes ottlétem alatt, olyan elementáris élményhalmazt adott nekem, melyből hosszú ideig táplálkozhatok 
és ahova újra és újra visszavágyódhatok. 

Czibolya Kálmán 
Makói Videó- és Művészeti Műhely stúdióvezető és Zoom to Europe és Asia Express filmfesztivál igazgató  



 

 

HIT-ÉLET 
3 AUTÓ – 3 NAP – 300 KM: DOBOGÓKŐ 

 
   Ha szünet, akkor utazás. Nem volt ez másként az idei őszi 
szünetben sem. A tanári kar lelkes kis csapata egy csendes, 
meditációs lelkigyakorlaton vehetett részt Dobogókőn. Remek 
őszi időben és csodálatos természeti környezetben pihent tes-
tünk, lélegzett fel lelkünk és figyelhettünk önmagunkra. Megta-
nultunk helyesen ülni és állni önmagunk, embertársaink és az 
Úristen előtt. Péter atya és Klára vezetésével spirituális mozdu-
latsorokon keresztül kerültünk közelebb önmagunkhoz és az 
Istenhez. A harmadik napon várt ránk a színpompás pilisi erdő. 
Túrakört tettünk a király-kúti forráson, Prédikálószéken keresz-
tül a Vadálló-köveket érintve a Rám-szakadék erőt próbáló kihívásain keresztül vissza Dobogókőig. Frissen, fitten, 
feltöltődve érkeztünk haza a három napos lelkigyakorlatról. 

Borsosné Majoros Melinda és Varga Erika tanárnők 

- 6 - 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
HÍREK 

Adventi koszorúkészítés és kézműves délután lesz Advent első vasárnapja előtti szombaton, 
november 28-án, 16 órától a plébánián! 18 órakor kerül sor az első gyertya meggyújtására 
és a koszorúk megáldására a templomban. 
Karácsony előtt 9 nappal indul majd szokásosan a szállást keres a Szent Család imádság. Fidelis 
nővér várja azok jelentkezését, akik szívesen lennének házigazdák egy-egy este! 
Idén is lesz karácsonyi "cipősdoboz" akció! A csomagokba édesség, tartós élelmiszer, játék, 
egy-két kinőtt, de jó állapotú téli gyermekruha tehető. Az iskolában gyűjtjük össze az adomá-
nyokat, és majd szállítás előtt közösen csomagoljuk, szortírozzuk az ajándékokat azoknak, 
akiknek így széppé tehetjük az ünnepet. További információkat a lehetőségről Fidelis nővér ad.  

HALOTTAK NAPJA 
 

Szentmise keretében emlékezett meg a SZIGNUM az elhunytakról. A november 2-i közösségi 
szertartáson mécseseket gyújtottak az osztályok képviselői a halottakért.  
  

LETÖLTHETŐ A 200 ÉVES HARANG HANGJA 

200 esztendős az idén a makói Szent István Király Templom 
Szent Imre harangja. A jubileumi ünnepségre 2015. október 18-
án, vasárnap került sor. A 9 órakor kezdődő szentmise keretében 
nyílt meg a „Harang-ünnep” elnevezésű térségi rajzpályázat mun-
káiból összeállított kiállítás, melynek díjait Farkas Éva Erzsébet 
asszony, Makó város polgármestere adta át. Az alkalom díszven-
dége Gombos Miklós, őrbottyáni harangöntő mester volt. Ezen a 
napon bárki látogatást tehetett a templomtoronyba és letölthette a harang hangját mobiltelefonjára. 

   A makó-belvárosi katolikus templomnak öt harangja közül a Szent Imréről elnevezett a legnagyobb és a város 
harangjai közül a legrégebbi; Eberhard Henrik mester öntötte 1815-ben. 1100 kg súlyú, 4 figurális ábrázolásán 
Szent Imre, Szent István, Szent László és a Magyarok Nagyasszonya látható. Hangját a város lakói minden nap 
hallhatják; reggel 6, délelőtt fél 9 és 9 órakor, délben, délután fél 6-kor, 18-kor és este 8 órakor szólal meg. Ko-
rábbi füles koronáját tárcsásra Gombos Lajos harangöntő mester szerelte át, akinek fia – maga is a szakma folyta-
tója - tartott előadást a harangöntés rejtelmeiről a jubileumi rendezvényen. Az ünnepi szentmisét Kondé Lajos püs-
pöki helynök mutatta be.   Ezt követte az alkalomra meghirdetett, térségi „Harang-ünnep” képzőművészeti kiállítás 
megnyitója és díjainak átadása. 

   A nap folyamán ingyenesen látogatható volt a templom harangtornya és a Szent Imre harang hangja letölthető a 
plébánia honlapjáról a mobiltelefonokra. (www.makobelvaros.hu) 

Szavaló siker 
A Csanádpalotai Ki mit tud? október 30-i versenyén Gilinger Boglárka (8.a) szavalatával az első helyet szerezte 

meg. Felkészítője Mészáros Ildikó tanárnő volt. Gratulálunk! 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
GYEREKRECEPTEK: 
November: Boszorkány ujjak – Halloween-ra 

 
Hozzávalók: 
25 dkg finomliszt 
15 dkg vaj 
20 dkg darált mandula  
10 dkg cukor 
2 db tojás 
5 dkg mandula (egész, a körmöknek) 
1 dkg olvasztott csokoládé  
 
Elkészítés: 

1.A lisztet, a vajat, a darált mandulát, a cukrot, és a to-
jásokat összegyúrjuk. 

2.A tésztából ujjnyi vastag, kb. 10 centis rudakat sod-
runk. 

3.A rudak közepére bütyköket formázunk, ujj formájúra 
alakítjuk, és késsel barázdákat húzunk rájuk. Az ujjak 
végére egész mandulaszeleteket nyomkodunk. 

4.Az ujjakat előmelegített sütőben megsütjük. 

5.A mandulaszemeket sütés után olvasztott csokival le-
kenjük. 

Érdekességek: TIBETRŐL 

1. A fennsík, melyen Tibet is található, átlagosan 4900 
méteres tengerszint feletti magasságával a Föld legma-
gasabban fekvő sík területe.  

2. A tibeti királyság székhelye Lhásza lett, ami egyben 
a dalai láma lakhelye volt. Lhásza közel 3700 méter-
rel fekszik a tengerszint felett, így a világ egyik leg-
magasabban fekvő városaként tartják számon. 

3. A Lhászában található 118 méter magas, 13 eme-
letből álló Potala-palota pontosan 999 szobából áll. 
A palotát az UNESCO 1994-ben a Világörökség ré-
szévé nyilvánította, mint olyan létesítményt, mely egy-
szerre erőd, templom, kolostor és iskola. 

4. A szerzetesek nagyon egyszerű életmódot folytat-
nak: csak a legalapvetőbb élelmiszereket fogyasztják, 
és kevés személyes holmijuk van. A vörös és sárga színű, 
textildarabokból összevarrt öltözék, valamint a borotvált 
fej a külsőségekről való lemondás jelképe. 

5. A buddhizmus tiltja a húsevést, így a legfontosabb és 
legismertebb étel Tibetben a campa, a tibeti árpa őrle-
ménye. Szárazon vagy vajon pirítják, és leginkább a 
császármorzsára emlékeztet. Ám Tibetben lehet húst is 
fogyasztani, tekintettel arra, hogy az ország mezőgaz-
daságának nem kedveznek az éghajlati viszonyok. Meg-
engedett a marhahús, a kecske és a birka fogyasztása, 
bivalyhúst viszont nem esznek, mivel több istenség is rein-
karnálódott már bivaly alakjában. 

 

 

Egy perc humor:  
- Mit kér a szőke nő a svédasztalnál? 
- ??? 
- Tolmácsot. 

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: A kis herceg – francia animációs film 

A történet főhőse egy kislány, akit édes-
anyja nagy erőkkel készít fel a felnőtt 
életre, ám szigorú menetrend szerint zaj-
ló napjaikat megzavarja a furcsa, ám 
jólelkű szomszéd. A pilóta egy egészen 
különleges világot mutat meg kis barát-
jának, ahol bármi lehetséges. Egy vilá-
got, mellyel sok évvel ezelőtt a kis her-
ceg ismertette meg őt. 

 

 

 

 

 

 

 

BÉLYEG - GYŰJTEMÉNY:  

  A postabélyeg általában kisméretű, színes 
rajzolatú értékjegy, amelyet postai küldemé-
nyekre ragasztva bérmentesítésre használnak. 
A bérmentesítés azt jelenti, hogy a küldemény 
átvételekor a címzettnek a kézbesítésért már 
nem kell fizetnie. Az első postabé-
lyeg 1840. május 6-án került forgalomba Nagy-Britanniában. 
A „Penny Black”, az első postabélyeg, Viktória királynő arcké-
pével. 
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JESSY ÉLMÉNYEI BUDAPESTEN 
Jessy Duffy a Boldogasszony Iskolanővérek által szponzorált, amerikai Notre Dame of Maryland intézmény hallgatója. 
A mesterszakon végzős egyetemista jelenleg három hetes tanítási gyakorlatát tölti a SZIGNUM-ban, amelyet november 
közepétől Bécsben folytat majd. Magyarországi tartózkodása alatt számos élményt szerzett, Budapest felfedezéséről 
fényképes beszámolót küldött újságunknak. Azok a diákjaink, akik Jessy cikkét lefordítják, angol tanáraiktól jutalmat 
kapnak. – a szerk. -  
 

FOUR DAYS TO SEE THE CITY: BUDAPEST, HUNGARY 
Before arriving to Hungary, I was not sure of what to expect. I had seen pictures of course and the city looked huge. 
I thought there was no way I would see all of the city in just four days, but I did it. I even made some great friends 
along the way! Without the girls’ guidance my trip not have been nearly as exciting and fun as it was. In addition to 
having more fun with the two girls, they were also able to inform me of all the historical and interesting facts about 
the places that we visited that I otherwise would not have known. My favorite parts during my adventure in Buda-
pest were just overall being silly with the girls in the many places that we visited as well as the breath-taking sights. 
 
We took some funny photos inside a castle.  We climbed to the top of the mountain with the Freedom 

Statue, which had the most gorgeous view of the city.  

 
Then on the way down the mountain, we found a playground where we played! 

 
The girls also brought me to a secret place that only some Hungarians know of. 
It was nice to see the city from the top of the mountain and then from the lowest 
point. It gave the city a whole new perspective!  
 
They even let me see the “pop-culture” of Buda-
pest by taking me to a pub that is known for be-
ing eccentric. It was one of my favorite places 
because I love finding those 
“hole-in-the-wall” places 

that look normal from the outside, but are a totally different 
world on the inside. 
 
The girls even brought me to an American restaurant with burg-
ers. The food was delicious, but it was not fully “American.” I 
would rate it a 4/10 stars on American style, but a 8/10 on 
the taste! Nevertheless, we had a great time sharing stories over lunch. 
  
But overall, I would say, Budapest is most beautiful at night. I was lucky enough to be able to take the boat through-
out the danube and see all the beautiful lights. 

 
So what I take away most from my adven-
tures in Budapest is come with an open mind 
and an open heart. It is amazing at how in 
just a short time with these girls I was able to 
create an amazing bond that we will share 
for a lifetime. I cannot wait for them to visit 
Baltimore so that I can return the favor and 
show them the sights with the historical facts. I 

am thankful to make friends. I came to Europe thinking that it would be just myself traveling 
around and thought it might be boring to see the city all by myself. But, what I left the city 
with was more than I could have imagined: friends and memories of us laughing and having fun! 
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Finnországba készülünk 
Az Erasmus + projekt keretében november 28 és december 5 között iskolánk 6, hetedik osztályos diákja vesz részt egy nem-
zetközi találkozón. A következőkben az ő bemutatkozásaikat olvashatjátok, melyeket a vendéglátó családoknak küldtek még 
októberben. A következő iskolaújságban olvashatjátok beszámolójukat az útról. 
 
Gréta, Czirják 
Hello, 
My name is Gréta. I am 13 years old. I have got a younger brother, his name is 
Zsombor. We have got a dog and we play a lot with it. I have got a very loving 
family who are very open-minded and accepting towards everyone.  
  I am usually shy but I am also said to be funny. I sleep very deeply but I can get up 
early. I am allergic to penicillin but that is all. I am not particularly choosy. 
  I am really looking forward to travelling to Finland and I am very grateful for the 
opportunity to stay with a host family. If you have children who participate in the 
project, my family would like to put him/her up in April. 
 
2. Anna, Hudák 
Hello, 
My name is Anna and I am 13 years old. I have got a younger brother, Mátyás. I 
live with my family in a flat here in Makó. My parents are teachers and they work 
in the same school where I study.  
  My friends say that I am kind and helpful but I know that I also tend to be nervous. 
I always try to do my best in everything that I do. In my free time I like hiking and 
doing arts and crafts. I play the flute. I also like hanging out with my friends.  
  I am not particularly choosy but I do not like vegetables. I prefer fruit. 
I am looking forward to our journey to Finland and I would like to say thank you for the opportunity to stay with your family.  
 
3. Hunor, Szekeres 
Hello, 
My name is Hunor and I am 13 years old. I haven’t got brothers or sisters but I have 
got some cousins with who I have a very good relationship.  
  In my free time I like hanging out with my friends and telling jokes. I play the horn 
and I like it very much. I am quite good at it. I haven’t got any allergies or requests 
about food. 
  I am looking forward to travelling to Finland because I like meeting new people 
and getting to know them. Thank you for the opportunity to stay with you. 
 
4. Erős, Papp 
Hello, 
My name is Erős (it means Strong) and I am 13 years old. I am an only child and I 
live with my mum. We have a good relationship. 
  In my free time I like playing football and hanging out with friends.  I have no 
allergies or special needs. 
  I am grateful for the opportunity to take part in this project and travel to Finland 
and stay with your family. 
 
5. Zalán, Szél 
Hello, 
My name is Zalán and I am 13 years old. I live with my mother and father. Ours is 
a very loving and convergent family. 
  In my free time I like playing tennis and also computer games. I play the 
saxophone and I am quite good at it. I like playing cards and board games.  
  I have asthma but with medication it is very well controlled. To tell you the truth I 
am a bit choosy. I prefer breaded pork cutlet with French fries to vegetables. ☺ 
  I would like to thank you for the opportunity to stay with your family. 
 
6. Robin, Ádok 
My name is Robin and I am 13 years old. I live with my family in a nice family hou-
se. I have got a younger brother and a younger sister. I get on very well with them 
and also with my parents.  
  In my free time I like playing the clarinet. I also like playing computer games. I am 
a bit choosy but I eat whatever I get J I have no diseases or allergies.  
  I am looking forward to travelling to Finland and I am grateful for the opportinity 
to stay with you. 

Csapóné Mátó Mónika tanárnő 
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ISKOLAI BÁNTALMAZÁS, CSÚFOLÓDÁS 
 

Most épp nálad landoltam, mert megtudtam, hogy a sulidban 
mostanában sok a balhé, verekedés,… csúfolódás, gonoszko-
dás… Márpedig az rendesen meg tudja keseríteni az életet, igaz
-e kiskomám?  
Nagyon szeretném, hogy jobban érezd magad, ezért arra, 
gondoltam, hogy beszélgethetnénk most kicsit arról, hogy 
 
MI IS SZÁMÍT BÁNTALMAZÁSNAK? 
Néha mindannyiunkkal előfordul, hogy akaratlanul megbán-
tunk másokat. „Csak vicceltem”/„Nem úgy gondoltam”/ „Jaj, 
bocsi, nem akartam” – mondjuk ilyenkor szánakozva, és rend-
szerint bocsánatot kérünk az illetőtől. 
Általában nem szeretünk ok nélkül kegyetlenkedni, és mások-
nak szánt szándékkal fájdalmat okozni, ezért én abban hiszek, 
hogy az ember alapvetően JÓ. Te hogy látod ezt a dolgot? 
… 
Valóban. Van néhány ember, aki úgy tűnik, örömét leli abban, 
ha másokat bánt vagy sérteget. És igen: nem csak a felnőttek 
között lehetnek terrorizáló és erőszakos emberek, hanem bi-
zony a gyerekek is – fiúk, lányok, kicsik és nagyok egyaránt – 
képesek kegyetlenkedni egymással. 
Tudnál nekem mondani erre néhány példát? … 
  
MILYEN FORMÁI LEHETNEK AZ ISKOLAI BÁNTALMAZÁSNAK? 
Először is történhet fizikai bántalmazás formájában, amikor az 
erőszakoskodó kisebb-nagyobb testi fájdalmat okoz valaki-
nek, pl. belerúg, gyomron vágja, megharapja, vagy épp fo-
lyamatosan szurkálja a rotringjával, magyarul: verekedik. 
Aztán van olyan gyerek, aki ugyan nem verekszik, de folya-
matosan ingerli, provokálja, direkt felidegesíti a társait, majd 
amikor a másik felidegesíti magát, megsértődik, vagy sírni 
kezd, gúnyosan kineveti. Ez a kötekedés. 
És van olyan bántalmazás is, ami szavakkal történik, – csúnya 
szavakkal, hangos szavakkal, vagy épp sértő becenevekkel. 
Ezt hívjuk úgy, hogy sértegetés. 
Na de, soroljunk néhány konkrét példát! 
 
MI JELLEMZŐ A TIPIKUS VEREKEDŐ/KÖTEKEDŐ/SÉRTEGETŐ 
GYEREKEKRE? 
Nagymenők, vagy legalábbis annak akarnak látszani. Ugye? 
Általában hangosan beszélnek, és nem hagynak másokat szó-
hoz jutni. 
Gyakran kisebbekkel kezdenek ki, vagy olyanokkal, akik va-
lamilyen módon különböznek a többiektől. (pl. szemüveges, 
kevésbé cool ruhákat hord, nehezen barátkozik, más nemzeti-
ségű, vagy még új a suliban) 
Általában sohasem egyedül, hanem csapatban, vagy legaláb-
bis 1-2 másik cimborával együtt, közösen gengszterkednek. 
Úgy tűnik, szeretnek csúfolódni, sértő neveken szólítgatni, meg-
félemlíteni vagy megfenyegetni másokat. 
Ha különösen pikkelnek valakire, gyakran terjesztenek róla 
hazugságot vagy pletykát a suliban, és azon igyekeznek, 
hogy az osztálytársak közül minél több embert ellene fordítsa-
nak.  
Keresztülnéznek az áldozatukon, mintha nem is létezne, ugya-
nakkor lépten-nyomon bosszúságot okoznak neki, (pl eldugják 
a tornacuccát, összefirkálják az ellenőrzőjét, vagy papírgala-
csinokkal dobálják óra közben.) 
És sajnos manapság gyakori, hogy nem csak a suli keretein 
belül, hanem e-mailen, telefonon, sms-ben, vagy a facebookon 
keresztül is folyik a zaklatás. 
Ezek olyan csúnya, és kegyetlen dolgok, annyi fájdalmat és 
sérülést okoznak másoknak, hogy teljesen jogosan merül fel a 
kérdés: 
  

MIÉRT TESZIK? MIÉRT BÁNTANAK? 
Kíváncsi vagyok, te mit gondolsz? Szerinted? … 
Hát… valóban úgy tűnik, hogy gonosz és rossz emberek… és 
meg is tudom érteni, ha te így gondolod…Mégis engedd meg 
nekem, hogy egy kicsit más oldalról világítsam meg neked 
ezeket a kegyetlenkedő gyerekeket! Hátha megenyhül tőle a 
haragod, és megérted, hogy ők sem ok nélkül ilyen gazok ám. 
Tudod, a látszat néha csal, és a gonoszkodó gyerekek egyál-
talán nem olyan magabiztosak, és elégedettek, mint amilyen-
nek tűnnek. 
A valóságban igencsak boldogtalan gyerekek ők, akiknek 
gyakran több problémája van, mint azoknak, akiket piszkál-
nak. 
Rosszul érzik magukat a bőrükben, és hogy könnyebb legyen 
nekik elviselni, másokat is lehúznak maguk mellé gödörbe, és 
megkeserítik más gyerekek életét is. 
Sok gyerek például azért bánt másokat, mert korábban őt is 
bántalmazták mondjuk otthon, vagy az előző iskolájában és 
egész egyszerűen átvette, megtanulta ezt a viselkedést 
Persze, persze, igazad van, – akkor sem ez a megoldás, és 
nem mondom, hogy ezentúl szeretned kell a támadóidat, csak 
szeretném, ha megértenéd, hogy: 
Ezek a gonoszságokat művelő gyerekek, sajnos nem ismernek 
más megoldást arra, hogy felvidítsák magukat. 
Pedig van! Ugye? …Te mit tanácsolnál nekik? Mivel okoznál 
magadnak boldogságot a keménykedés helyett? … 
  
NA ÉS, MI JELLEMZI A KIKÖZÖSÍTETT, BÁNTALMAZOTT GYE-
REKEKET ÁLTALÁBAN? 
Nálatok kiket szoktak bántani leginkább az osztályban, és 
miért? … Aha. Ez jellemző. 
Azokról a gyerekekről, akiket kiközösítenek általában elmond-
ható: 
hogy valahogy, valamiben mások, mint a többiek. Kisebbek, 
nagyobbak, kövérebbek, soványabbak, okosabbak, butáb-
bak, szebbek, csúnyábbak, gazdagabbak, szegényebbek, 
sírósabbak, nevetősebbek, egyszóval mindegy is. A lényeg, 
hogy mások, mint az átlag! 
Könnyű célpontok, azaz könnyen el lehet bánni velük. Vagy 
azért mert vagy pici termetűek, vagy mert érzékeny természe-
tűek, és könnyen elsírják vagy felpaprikázzák magukat. 
 
MIT GONDOLSZ HOGYAN ÉRZIK MAGUKAT EZEK A GYERE-
KEK? 
Pontosan. Nagyon jól beleélted magad a helyzetükbe. Azok a 
gyerekek, akikkel ez történik: egyedül érzik magukat és ma-
gányosak, nem szeretnek iskolába járni, (Iskola utálat) állan-
dóan félnek, hogy mi lesz a következő gonoszság, amit el kell 
viselniük, emiatt nem tudnak odafigyelni az órán, rossz jegye-
ket szereznek és éjszakánként rendszerint rosszat álmodnak. 
Te mit tennél a helyükben? Hogyan változtatnád meg a rólad 
kialakult kedvezőtlen képet? … 
Nem könnyű kérdés tudom, ezért nem kell most azonnal vála-
szolnod. 
Tudod mit? Most hagylak kicsit gondolkodni, írd csak le az 
ötleteidet, holnap pedig újra ellátogatok hozzád, és megbe-
széljük. Rendben? … 
Mesélek majd neked olyan gyerekekről, akiket valaha csúfol-
tak a társaik, de végül leszoktak róla. Mivel ezek a gyerekek 
ügyesen megtanulták, hogyan védjék meg magukat, és ho-
gyan szerezzenek barátokat, mára már senki nem emlékszik 
az elsős, másodikos gúnyneveikre, és teljes értékű, megbecsült 
tagként, jól érzik magukat az osztályban. 
http://www.egycsonakban.hu/
iskolai_bantalmazas_csufolodas/
iskolai_bantalmazas_csufolodas.html 

 Összeállította: Csapóné Mátó Mónika tanárnő 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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HARANG-ÜNNEP képzőművészeti pályázat 
 

A 200 éves harang ünnepére a Makó-Belvárosi Szent István Ki-
rály Templom és Plébánia képzőművészeti pályázatot hirdetett a 
városban és a kistérségben élő általános és középiskolás tanulók 
részére. A felhívásra összesen 241 pályamunka érkezett be a felhí-
vásra, a zsűri egybehangzó véleménye szerint, nagyon színvonalas 
alkotások születtek. A zsűri elnöke Brzózka Marek szobrászművész-
rajztanár, tagjai Karsai Ildikó grafikus művész és Oláh Nóra mű-
vésztanár voltak. Az október 18-án nyílt kiállítást Pálfai Zoltán 
plébános úr ajánlotta a vendégek figyelmébe. A díjak átadására a 
jubileumi ünnepségen került sor, az elismeréseket Makó város pol-
gármestere, Farkas Éva Erzsébet asszony adta át. Az elismerő okle-
veleket Brzózka Marek tanár úr készítette. 
 

I. kategória (alsó tagozat) 
Dicséretben részesültek: 
1. csoportos elismerést kapott: Horváth Viktória, Gyenge Dorina, 
Hatvani Viktória, Zsiga Lilla SZIGNUM 4. osztályos tanulói 
2. Orbán Anna Rita a SZIGNUM 3. o. 
3. Erdei Renáta és Mandák Rita a SZIGNUM 3. osztályos tanulói 
4. Kiss Boglárka és Bakos Csenge a SZIGNUM 3. osztályos tanulói 
5. Vas Ármin a SZIGNUM 1. o. 
6. Bognár Dorina 4. o, a makói Magán Zeneiskola földeáki nö-
vendéke 
7. Furulyás Kristóf 4. o a makói Magán Zeneiskola kiszombori 
növendéke 
8. Kovács Laura Fanni 5. és Meleg Mia 2. osztályos tanulók, a 
makói Magán Zeneiskola földeáki növendékei 
9. Siha Réka a MÁI, Bartók Székhelyintézmény 4. o. 
10. Farkas Nimród MÁI, Bartók Székhelyintézmény 4. o. 
11. Tóth Máté MÁI, Bartók Székhelyintézmény 4. o. 
12. Varadik Armand MÁI, Almási Székhelyintézmény 3. o. 
13. Czene Győző a MÁI, Bartók Székhelyintézmény 4. o. 
14. Igaz Jázmin és Tamás Zsombor MÁI, Bartók Székhelyintéz-
mény 4. o. 
15. Kerekes-Papdi Rebeka a MÁI, Bartók Székhelyintézmény 3. o. 
Különdíjban részesültek: 
Jani Petra és Szakács Bernadett 4. osztályos tanulók a MÁI, Bar-
tók Székhelyintézményéből felkészítő tanáruk Bárdi Andrea 
V. díjat kapott Boros Inez 3. o MÁI, Bartók Székhelyintézmény, 
felkészítő tanár: Bárdi Andrea 
IV. díjazott Hajdú Enikő 3. o MÁI, Bartók Székhelyintézmény, fel-
készítő tanár: Bárdi Andrea 
III. díjban részesült: Faragó Lili 3. o, a csanádpalotai Dér István 
Általános Iskola tanulója, felkészítő tanára Bertus-Barcza Anikó 
II. díjazott Farkas Benjámin 4. o, a kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola tanulója, felkészítő tanára Rónainé Török Csilla 
I. díjban részesült: Juhász Dóra 4. o, a MÁI, Bartók Székhelyin-
tézmény tanulója, felkészítő tanára Bárdi Andrea.  
 

II. kategória (felső tagozat) 
Dicséretekben részesült: 
1. Nemes Patrik: Dózsa György Általános Iskola, Kiszombor 
2. Szűcs Martin MÁI, Bartók Székhelyintézmény 
3. Joó Benedek Móricz József Attila Gimnázium, Makó 
4. Balázs Luca Dózsa György Általános Iskola, Kiszombor 
5. Harsányi Regina MÁI, Bartók Székhelyintézmény 
6. Juhász Boglárka József Attila Gimnázium, Makó 
7. Szirovicza Fanni József Attila Gimnázium, Makó 
8. Kádár Petra MÁI, Almási Székhelyintézmény 
9. Balla Márk Máté Dózsa György Általános Iskola, Kiszombor 
10. Sándor Erik MÁI, Almási Székhelyintézmény 
11. Csanádi Zsófi Dózsa György Általános Iskola, Kiszombor 
12. Kosztolányi Emese Noémi Magán Zeneiskola, Földeák 
13. Imre Viola és Árva Zsófia Makói Katolikus Általános Iskola 
14. Csejtei Tímea Makói Katolikus Általános Iskola 
Csoportos dicséretben részesültek: 
A makói  József Attila Gimnázium 5.a osztályának tanulói  
Különdíjat kaptak: 
Miskov Éva és Baranyi Dorottya 7. osztályos tanulók, a MÁI, Bar-
tók Székhelyintézmény diákjai. Felkészítő tanáruk Bárdi Andrea 
 

V. díjazott: Gules Gabriella a makói József Attila Gimnázium 8. 
osztályos tanulója, felkészítő tanára Kocsisné Maráczi Margit. 
IV. díjban részesült: Jani Nikolett MÁI, Bartók Székhelyintézmény 
6. osztályos tanulója. Felkészítő tanára Bárdi Andrea 
A III. díjat Imre Viola kapta, a Makói Katolikus Általános Iskola 8. 
osztályos tanulója. Felkészítő tanára Nagy Mária. 
II. díjazott: Turányi Melinda a kiszombori Dózsa György Általá-
nos Iskola 5. osztályos tanulója, felkészítő tanára Rónainé Török 
Csilla. 
I. díjban részesült: Árva Zsófi a Makói Katolikus Általános Iskola 
8. osztályos tanulója. Felkészítő tanára Nagy Mária. 
 
III. kategória (középiskola) 
Dicséretben részesültek:  
1. Tari Ágnes 10. osztályos tanuló, JAG 
2. Szabó Kitti 10. osztályos tanuló, JAG 
3. Gál Norman 10. osztályos tanuló, JAG 
4. Oláh Daniella 9. osztályos tanuló, JAG 
5. Joó Boglárka Zoé 10. osztályos tanuló,  
6. Vígh Barbara a Vásárhelyi Szakképző Centrum Návay Lajos 
Szakképző Iskolájának 10. osztályost tanulója 
7. Kurusa Anna, Fodor Katalin és Inokai Máté a makói József Atti-
la Gimnázium 10. osztályos tanulói 
8. Szilassi-Horváth Anna, Tari Ágnes Renáta és Békési Bettina a 
makói József Attila Gimnázium 10. osztályos tanulói.  
Különdíjat kaptak: 
Görbe Zsófia és Vígh Vivien, a makói József Attila Gimnázium 11. 
G osztályos tanulói, felkészítő tanáruk: Kocsisné Maráczi Margit 
III. díjat kapott: Sipos Bence a makói József Attila Gimnázium 11. 
osztályos tanulója. Felkészítő tanára Kocsisné Maráczi Margit. 
II. díjazott: Gera Orsolya, a makói József Attila Gimnázium 9. 
osztályos tanulója. Felkészítő tanára Kocsisné Maráczi Margit 
I. díjban részesült Gyenes Lili a makói József Attila Gimnázium 
12. osztályos tanulója. Felkészítő tanára Kocsisné Maráczi Margit. 
 

Gratulálunk minden résztvevő diáknak és felkészítő tanárnak! 
A Harang-ünnep képzőművészeti kiállítás november 28-áig láto-

gatható a templomban. 



 

 

Kiadja a Szent István Egyházi 
 Általános Iskola,  

Gimnázium és Kollégium  
Makó, Szent István tér 14 - 16.  
Telefon: 06 - 62/213-052  

e-mail: szignum@szignum.hu 

web: www.szignum.hu  

Felelős kiadó: Szűcs Péter Szerkesztő: 
Szabó Anita Fotó: Czibolya Kálmán, 

Majoros Márton, Mészáros Ildikó  
Tördelés: Hudák Szabolcs 

 

Hírek 
Őszi papírgyűjtés 

  Hagyományos őszi papír- és PET palack gyűjtőakci-
ónk az idén is rendkívül sikeresnek bizonyult. Az osz-
tályok közötti versengésben az alábbi eredmények 
születtek: 
Alsó tagozat:  1.a 1132,3 kg I. hely, 2.a 985, 45 kg 
II. hely, 3.a 525,2 III. hely 
Felső tagozat: 5.a 496,2 kg I. hely, 5.b: 427,8 kg II. 
hely, 7.b  402,4 kg III. hely 
Gimnázium: 12.G 305, 85 kg. 
A könyvtár: 238 kg-mal, a nővérek közössége: 80,95 
kg-mal járult hozzá az akcióhoz. 
Egyéniben: Bartha Ágota 284 kg-ot, a Túri család 
268,7 kg-ot, Krajcz-Kiefer Elizabet 247 kg-ot gyűj-
tött.  
Köszönjük mindenkinek, aki a felhíváshoz csatlakozott 
és így hozzájárult a szép eredményhez. Külön köszön-
jük a nagycsaládosok gyűjtését, akik gyermekeik kö-
zött szétosztották a papírárut. Dicséret illeti a gimna-
zistákat, akik fontosnak tartották, hogy részt vegye-
nek az akcióban. Hála illeti Dominika nővér munkáját, 
aki évek óta szervezi és koordinálja a munkát.   
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ESEMÉNYNAPTÁR 

2015. november 
14. szo Szent Erzsébet bál 

22. v Iskolai szentmise 3. és 12. évfolyam 

23. h- 

27. p 
Művészeti hét 

26. cs Ki mit tud? 

27. p Pályaválasztási szülői értekezlet 8. évfolyam 

Diák lelkinap 1-6. évfolyam 
28. szo 16 ó Adventi koszorúkészítés 

18 ó Adventi gyertyagyújtás, koszorúk meg-
áldása 

DEC. 

4. p 

Mikulás az iskolásoknak 

6. v Iskolai szentmise 8. és 4. évfolyam 

7-8. h-k Ebédfizetés 

8. k 12. G osztály szalagtűző ünnepség 

8.-osok jelentkezése írásbeli felvételire 
12. szo Tanítás nélküli munkanap (dec. 24. helyett) 

SPORT, SPORT, SPORT 
Mezei futóverseny 

Az október13-i, Kistérségi Mezei Futó Diákolimpián a SZIGNUM 43 tanulója indult el. A teljesítendő távok 500-
3000 m-esek voltak.  Egyéni érmet szereztek: Tóth-Kása Ádám (3.a) III., Fülöp Bulcsú (3.b) III., Csizmazia Csenge 
(7.b) II., Túri Edina (6.b) I. (megyei versenyre jutott), Szekeres Réka (8.a) I. helyezés (megyei versenyre jutott). Fel-
készítő tanáraik: Baróczi Tamás, Kanderné Németh Györgyi és Majorosné Rácz Krisztina.  
Csapat érmek: A Kaposvári Dorina, Engedi Enikő, Széll Zoé 2.v, Bány Boglárka 1.b, Forgács Regina 3.a alkotta 
alsós lány csapat a dobogó III. fokára állhatott. Felkészítő tanáraik: Baróczi Tamás, Kanderné Németh Györgyi és 
Majorosné Rácz Krisztina. 
Felsős lány csapatunk (Szekeres Réka, Bencze Tünde 8.a, Varga Réka, Csizmazia Csenge és Stachó Natália 7.b) 
aranyérmesekként a megyei megmérettetésre is továbbjutottak. Kanderné Németh Györgyi és Szarvas Ákos pe-
dagógusok készítették fel őket.  
IV. helyen végeztek, így épphogy lemaradtak a dobogóról: Burger Ábris 2.a, Bárdi Miklós 3.b, Novák Csongor 
5.a és Stachó Natália 7.b osztályos tanulóink. Ők Kanderné Németh Györgyi, Majorosné Rácz Krisztina és Szar-
vas Ákos pedagógusok tanítványai.  
Szépen helytálltak:  Deneus Arthur 3.a, Reisz Tímea 3.b, Krizsán Richárd 6.a, Varga Réka 7.b, Hudák Mátyás, 
Csonka Bálint 3.a, Gregor Lilla 3.a, Gyüre Brigitta, Erdei Nóra 4.a, Szabó Elvira, Ágoston Eszter 4.b, Fülöp Soma 
5.b, Kabát Goldina, Pipicz Hajnalka 5.a, Bárdi Kata, Burger Benedek, Wursach Paul, Fehér Nikolett 6.a, Mészáros 
Zsóka, Böngyik Gabriella 6.b, Pipicz Gábor, Pici Hunor, Varró Patrik 7.a, Vajka Máté 7.b, Kunos Márkó 8.a. Ta-
náraik: Baróczi Tamás, Hudák Szabolcs, Kanderné Németh Györgyi, Majorosné Rácz Krisztina, Szabó Anita Mária, 
Szarvas Ákos, Varga Erika. Gratulálunk a versenyzőknek és tanáraiknak! 

Baseball 
Testnevelés óra keretében, november 2-án a baseball játékkal ismerkedhettek meg 3-8. osztályos diákjaink. Az 
oktatók nem csak a szabályokkal, felszerelésekkel ismertették meg az iskolásokat, de ki a gyerekek ki is próbál-
hatták a nálunk még kevésbé ismert sportot.  

Amatőr ping-pong 
A november 8-án, vasárnap délelőtt rendezett amatőr ping-pong versenyen az induló 30 versenyzőből tízen a 
SZIGNUM diákjai voltak. Az Erdei János Városi Sportcsarnokban lebonyolított megmérettetésen szép eredménye-
ink születtek. Burger Benedek (6.a) VI., Wursach Paul (6.a) IV., Farkas Dávid (6.a) III., Kovács Bálint (5.a) V., Fe-
renczi Hunor (6.a) XXII. helyezett lett. Szépen helytálltak: Gabnai Virág, Tamás Gálos, Horváth Dominik és Marton 
Barnabás 5.a osztályos tanulók.  


