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2009/2010. TANÉV 

A LENDÜLET ÉVE - A szolgáló szeretet jegyében 
Mozdulj te is! 

 
Kedves Szülık, Tanárok, Dolgozók! 

   A SZIGNUM - közösség. A miénk. Mind benne va-
gyunk.  
   Egység a sokféleségben. Egység, ami az erınk. Sokfé-
leség, ez a gazdagságunk. 
   Fontos állomáshoz érkeztünk az iskola életében. Most 
minden rajtunk múlik. 
   Tudunk-e egy közös cél érdekében összefogni, egység-
ben, közösségben létezni. 
   A célt ismerjük, az irány jó. A lelkesedésre van szükség 
most. Humorra, önzetlenségre és nagylelkőségre. És min-
denekelıtt hitre. Istenben, egymásban, magunkban. Csak 
így valósíthatjuk meg álmainkat. 
   Tudjuk, milyen érzés ez. Egyszer, két esztendeje már 
átéltük, megtettük. Vállvetve küzdöttünk és hoztuk létre 
azt, amik ma vagyunk. 
   Új tanév kezdıdött. A SZIGNUM életében a 18. Most 
fel kell ráznunk magunkat, új lendületet kell vegyünk. 
Erre tudunk most építeni. 
   Van mibe kapaszkodnunk. A hitünkbe, egymásba, a 
kitartásunkba, abba, hogy elhatároztuk, soha nem adjuk 
fel. KÖZÖSSÉG vagyunk. Egyformák és sokfélék egy-
aránt. Ami közös bennünk, az erısít minket, ami külön-
bözik, attól gazdagok vagyunk. 
   Határozzuk el itt és most, hogy azokat a dolgokat keres-
sük és adjuk egymásnak, és a környezetünknek, ami ösz-
szeköt, elırevisz, bátorít! 

Rendezzük a sorainkat, mozduljunk, vegyük fel a rit-
must! Legyen lendületes évünk! 
 

Kedves Diákunk!  
   Vedd fel te is a tanév ritmusát! Légy lelkes és kezdemé-
nyezı! Vedd ki a részed a tennivalókból és találd meg azt 
az iskolai területet, ahol leginkább kamatoztatni tudod 
képességeidet! Alkalmad lesz bıven az idén is a kreativi-
tásra és a szorgalmas munkára. Nem csupán a tanulás 
terén léphetsz majd elıre a SZIGNUM folyamatosan bı-
vülı lehetıségei által, de másoknak is segítségére lehetsz!    
Bekapcsolódhatsz karitatív szeretetszolgálatunkba osz-
tály- és iskolatársaiddal együtt. Keresd a lehetıséget az 
újság, a rádió, a lelki programok, a tanulmányi versenyek, 
sport megmérettetések és diák önkormányzati munkák 
résztvevıjeként. 
   Vidd a SZIGNUM jó hírét és adj bele mindent a 
2009/2010-es tanévben is! 

 
HAJRÁ SZIGNUM! 

 
Szabó Anita 

 
DR. PAPP LAJOS  

ÖNMAGÁRÓL 
 

   „A Teremtı kegyelmébıl 
betöltöttem a hatvanadik 
életévemet. Esendı bőnös-
ként, sok hibával megélt 
életem minden tettét válla-
lom! Köszönöm Önöknek, a 

Magyar Népnek, hogy taníttattak, ezért ez idáig és 
életem visszalévı részében is adósuk maradok.” 



 

 

Szőcs Péter igazgató úr tanévnyitó beszéde 
2009. augusztus 31. 

 
     „Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy tit-
kos küldetése, mely Istentıl való.” (Wass Albert) Rend-
hagyóan kezdjük ezt a tanévnyitót, mert sokunkat megrá-
zó esemény történt augusztus 10-én. Csehné Kerekes 
Zsuzsanna igazgatóhelyettes, mindenki tanító nénije, se-
gítıje, anyja helyett édesanyja, a másvilágra költözött. 
Nehéz betölteni az őrt, amit maga után hagyott. Kézzel 
tapintható a szeretet, amivel most is szeret bennünket.  
Búcsúzzunk el tıle úgy, amint szeretné. Fogjuk meg egy-
más kezét, tartsunk egy kis csöndet, amelyben ki-ki idéz-
ze fel emlékét, majd imádkozzunk érte és magunkért, 
hogy egykor együtt örvendhessünk az örök üdvösségben 
Isten jóságának.  

 Kedves Szülık, diákok és tanárok a mai nappal meg-
kezdıdik számunkra a 2009-2010-es tanév.  
    Amíg diákjaink pihentek, az intézmény fizikai dol-
gozói nem. Komoly karbantartási és felújítási munkák 
folytak a nyáron. Nem hagytuk programok nélkül a diák-
ság érdeklıdı részét sem. A Kreatív kézmőves tábornak 
91 diák volt a látogatója Gyırfiné Mónika vezetésével. 
Kerékpárosok táborában 8 diákunk kerekezett Horváth 
János igazgatóhelyettes úr vezetésével Mészáros Ildikó 
tanárnı és Majoros Marci bácsi segítségével. Köszönjük 
nekik. Csillagtáborban összesen csaknem 110 fı járta be 
a vidéket Békéscsabától Apátfalváig. Köszönjük Varga 
Tünde néninek a szervezı munkát, ezen kívül Majorosné 
Kriszta, Szabó Anita tanító néniknek, Marci bácsinak, 
Heni néninek, Vígné Etelka, Himer Ágota, Börcsök Beá-
ta tanárnıknek, Szőcs Tamás és Gyırfi József tanár urak-
nak. Idegen nyelvi tábor a Patronában a legjobbak szá-
mára adatott meg, nyolcan vehettek részt. 

Most eljött az ısz: ez a gazda számvetésének is az 
idıszaka, mit tett jól, miként fog másképp cselekedni a 
jövı esztendıben. Nekünk is ezzel a lelkülettel kell len-
nünk. „A legjobban fizetı befektetés mindig a tanulásba 
való beruházás.” Szükség van arra, hogy tisztában le-
gyünk képességeinkkel, adottságainkkal, tehát helyes 
önismeretünk legyen. Erre alapozva hozhatjuk ki szorgal-
mas munkával a legjobbat magunkból. Miért van erre 
szükség? Az iskola csak akkor lesz az a hely, ahová szí-
vesen járunk, ha tanulunk magunkról, a világról, egymás-
ról és ezáltal vannak sikereink. Ha együtt tudunk fejlıd-
ni. Ez kétirányú folyamat. Nem csupán a diákok tanulnak 
a tanáraiktól, de mi is sokat tanulunk tıletek. A tanárok-
nak éppúgy folytonos fejlıdésre van szükségük, mint a 
diákjaiknak.  

Ebben az évben lesz alkalma a tanároknak tovább ta-
nulni, hiszen amint gyakran mondogatjuk, a jó pap is hol-
tig tanul, nemhogy a tanár! A TÁMOP pályázat keretein 
belıl iskolánk elnyert 40 millió forint kötött felhasználá-
sú pályázati pénzt. Ennek jelentıs részét továbbképzé-
sekre költhetjük. 

Kedves diákok! 
Sok múlik rajtatok! Hozzátok ki magatokból a legjob-

bat! Keressétek meg azt a területet, ahol leginkább tudjá-
tok képességeiteket kamatoztatni. Alkalmatok lesz bı-
ven! Egyrészt a tanórákon, másrészt tanórán kívüli tevé-
kenységekben. Lesz alkalmatok a kikapcsolódásra is. 
Györgyi néni úszó, Csaba bácsi foci, Magdi néni kosár, 
Nóra néni tae-bo edzésein. A média területén bekapcso-
lódhattok a sulirádió munkájába, az ügyesebbeknek meg-
jelenhetnek írásai az iskolaújságban, és akiknek a vizuá-
lis képességei kiemelkedık, azok részt vehetnek a fotó-
videó mővészeti kör munkájában.  Továbbra is tervezzük 
indítani rajz szakkört, kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
Bertus-Barcza Anikó tanárnı vezetésével. Az irodalmi 
színpadot Mészáros Ildikó tanárnı vezetésével, az ének-
kart kicsiknek Hedvig nıvér, nagyoknak Szőcsné Gabi 
néni vezetésével. Újra indul a korábban mőködı minist-
ráns szakkör, Nagy Péterné Márti néni vezetésével. Ide-
gen nyelvi területen megfelelı számú jelentkezı esetén 
nyelvvizsga elıkészítık indulhatnak, illetve szerzıdést 
kívánunk újítani az Alliance Française-zel, a francia 
egyesülettel, további nyelvkurzusok indítására.  

Ebben az évben is felajánlotta munkáját Szabó Anikó 
tanárnı, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni azt a 
lelkesedést és segítıkészséget, amit szülıként tanúsít az 
iskola iránt. Idén is jelentkezhettek különbözı korosztá-
lyonként társastánc oktatásra, mind kezdı és haladó szin-
ten. Tovább folytatódnak Gyırfiné Mónika tanárnı krea-
tív kézmőves foglalkozásai. Új elemként vetıdött föl Kis 
Pál Gábor tanár úr honismereti szakköre, Horváth János 
igazgatóhelyettes úr KRESZ és közlekedési szakköre és a 
nagyobbaknak számítástechnika szakkör Forgácsné Busa 
Szilvia tanárnı vezetésével. 

Kedves 10. G osztályosok! Ebben a tanévben rajtatok 
a sor, hogy megvalósítsátok az evangéliumot. Jót tegye-
tek Jézus Krisztusnak. Ebben az évben a 10-esek, termé-
szetesen a megfelelı szakemberek bevonásával szeretet-
szolgálatot teljesíthetnek az általuk választott helyszíne-
ken. Szociális otthonban, óvodában, fogyatékosok klub-
jában, családok átmeneti otthonában vagy idıs asszo-
nyoknál, akik magukra maradtak. Ezzel valósíthatják 
meg az evangélium szavait. Az iskolaközösség többi tag-
jának terveink szerint adventben lesz lehetısége bekap-
csolódni egy kicsit ebbe a tanévre szóló munkába. Nagy 
várakozással tekintek rátok és nagyon nagy örömmel tölt 
el, ahogy program megvalósításához álltatok év végén. 
Bízom benne, hogy nagyon sokat fogtok épülni ebbıl a 
szolgálatból. Ez a tanév a szolgáló szeretet, a karitász 
éve lesz a Szignumban. 

Új lehetıség nyílik intézményünkben. Az idei évtıl 
nálunk tartja fönn egy alapítványi iskola a felnıttképzési 
iskoláját. Pillanatnyilag két OKJ-s képzéssel bıvül így az 
iskolánkban megszerezhetı szakmák köre a fazekas, szö-
vı mesterségek mellett az irodai asszisztens és a számí-
tástechnikai rendszergazda.  

 
Kedves szülık, gyerekek és tanárok, fontos pillanat 

következik, a 2009-2010-es tanévet ezennel megnyitom! 

SZIGNUM 
SZent István Egyházi Általános Iskola és GimNáziUM  

Nálunk a gyerek a fontos, a legfontosabb! 



 

 

PROFI(L)BAN 
Az új tanév 

   Újra ıszt köszöntünk. Kicsit szomorkás ez a nyárbúcsúztató hangulat, különösen az iskola tanulói számára, hisz 
véget értek a gondtalan szünidei napok, a reggeli lustálkodások, a laza baráti összejövetelek. Azonban a szeptember 
valami új kezdete is. Egymás viszontlátásának öröme, az új megismerésének reménye, a várakozás izgalma sok jót is 
ígér számunkra. Tegyünk meg mindent azért, hogy valódi közösségként éljük át a most kezdıdı új tanévet! Örömünk-
re szolgál, hogy ezt több, új dolgozónkkal is megoszthatjuk. İk mutatkoznak most be nekünk. 
Elise nıvér: 
 - Közép-Amerika St. Louis városában születtem. 1967-ben kezdtem tanítani elemiben, ahol igazgató is voltam. Ez-
után dolgoztam vezetıként középiskolában, majd plébániai, felnıtt hitoktatásban vettem részt. 15 esztendıt töltöttem 
menekültek, bevándorlók angol tanításával. Magyarországra az iskolanıvérek által szervezett, két hetes program 
keretében kerültem, ezután kaptam felkérést egy hosszabb, egy esztendıs szolgálatra. Mivel régóta érdeklıdöm a 
különbözı kultúrák iránt, ezért igent mondtam. Nagyon szívesen tanítok és szeretem a gyerekeket. Örülök, hogy itt 
lehetek, ez egy különleges és új tapasztalat lesz számomra. Bízom abban, hogy türelmesek lesznek velem, mert nem 
beszélek magyarul egyelıre. Szeretném, ha a diákok általam, mélyebben megértenék a világot és megismernék 
Amerikát. Úgy gondolom, mindenki elıtt óriási lehetıségek állnak. Fontosnak tartom, hogy a tanulók felismerjék 
képességeiket, adottságaikat, és ezt a legjobb módon felhasználják.  Az elsı és második osztályban fogok angolt ta-
nítani játékos, énekes formában. A 7-8-9. évfolyamon a kom-
munikációs gyakorlatokra helyezem majd a hangsúlyt. Remé-
lem, csodás évem lesz itt a SZIGNUM-ban.  Makó nagyon 
tetszik a zöldövezete, a régi épületei és a kézzelfogható törté-
nelmi múltja miatt, de az utcákat nagyon szőknek találom. 
Dominika nıvér: 
- Öröm számomra, hogy fizikát taníthatok. Szeretném, ha a 
gyerekek rácsodálkoznának arra, milyen szép a természet, amit 
az Úristentıl kaptunk. A fizikai szabályok is azt mutatják, 
hogy a világban milyen csodálatos rend van a szeretı Isten 
által. A másik szakom a matematika, de többnyire az elıbbit 
oktattam. A Patronában voltam középiskolás, érettségi után két 
évvel beléptem a nıvérek közé, akiknek nagyon megragadott 
az elkötelezettsége és odaadása. Négy esztendıt Budapesten, 
hatot pedig a Svetits-ben dolgoztam. Ezután, abban a szerencsében volt részem, hogy egy program keretében Észak-
Amerikában lehetettem a Nagy-tavakhoz közel, majd fél évig Rómában. Most ide szól a küldetésem, néhány órában 
fizikát fogok tanítani 7. és 8. osztályosoknak. Emellett a szerbiai Nagybecskereken 55 középiskolás magyar lánynak 
fenntartott rendi kollégiumban segítek majd nevelıként. Jó érzés számomra a SZIGNUM-ban megtapasztalt családi-
as légkör, ami a mosolygásban, a kedvességben, az ıszinte segítıkészségben azonnal megnyilvánult. Ez sok biztatást 
ad számomra. 
Nagy Péterné Korándi Márta: 
- 4 éve szereztem a hittanári diplomámat és tavaly a tanítóit. Budapesti vagyok, ott kezdtem el dolgozni óraadóként, 
majd angol szakkört is tartottam. Az idén nyáron mentem férjhez. A párom szegedi, így a házasságkötésünk után 
ezen a környéken kerestem állást. Örültem, amikor a SZIGNUM-ból felhívtak az önéletrajzom alapján. Második és 
negyedik osztályban és az óvodában fogok angolt és hittant fogok tanítani, ez utóbbinál a játékosságra helyezem a 
hangsúlyt majd. Fontosnak tartom az önálló imádság tudatosítását és azt, hogy mindenki a maga számára fordítsa le 
egy-egy bibliai történet mondanivalóját. Mindenki nagyon kedves velem, ami megnyugtató érzés és ıszinte érdeklı-
déssel várom a számomra még ismeretlen, makói diákságot. 

Elise és Dominika nıvér 
középen, nıvértársaival  

SZIGNUM DESIGN - EGÉSZ ÉVBEN MEGVÁSÁROLHATÓ AJÁNDÉKTÁRGYAINK LISTÁJA 

SZIGNUM MAPPA  ára: 400 Ft, PÓLÓ Méretek: Junior L (142/146-os gyerek méret); Junior XL (152/158-as gye-
rek méret); S, M, L, XL, XXL, XXXL (felnıtt méretek) PÓLÓ ára: 1000 Ft, BASEBALL SAPKA ára: 850 Ft, 
TOLL ára: 160 Ft, TORNAZSÁK ára: 600 Ft, KULCSTARTÓ ára: 120 Ft, PASS TARTÓ ára: 400 Ft 

 Érdeklıdni és vásárolni az intézményben lehet! 



 

 

„Jézus tanítványa voltam, 
Gyermekekhez lehajoltam, 
A szívemhez felemeltem, 
Szeretetre így neveltem.” 

 
   Benedek Elek sorainál nincsenek jobbak, amik kifejeznék Zsuzsi tanítói hitvallását. Nemhiába ı választotta, s 
adta fiainak, hogy ha eljön az idı… hát most eljött… azaz most jött el. 
 
   Ma is emlékszem rá életem elsı tanítási napján az iskolában. Apróvirágos, vidámszínő nyári ruhában tett-vett 
íróasztalánál, derős mosollyal, csillogó szemekkel… Bátorító szavak, érdeklıdés, egyértelmő, bár tapintatos kérdé-
sek és ıszinte, világos válaszok jellemezték… és nyitott szív. 
   Valamivel kevesebb, mint kilenc együtt töltött év jutott nekünk, mégis gyakran éreztem úgy, hogy már kora 
gyermekkorom óta ismer. Húsz év volt köztünk – anyám lehetett volna és ı a barátnıjének fogadott. Sok idıt töl-
töttünk együtt – beszélgetéssel, vacsorával, szentmisével, múzeumlátogatással, kirándulással, és a legtöbbet mun-
kával. Munka – így hívják azt az elfoglaltságot, amiért valaki pénzt kap vagy sem, de azzal tölti az idejét, hogy 
dolgozik, egy tanár esetében gyerekekért tesz mindig valami többet, értük adja tudása legjavát, hogy általuk jobbá 
formálja, szebbé tegye a világot. 
   Így hát dolgoztunk – mindig tudva egymásról. Szerettünk együttdolgozni, éreztem, hogy szükség van arra, amit 
tudok, amit én is tanultam vagy talentumként ajándékba kaptam a Jóistentıl. És az ı tudására is szükség volt: egy-
egy idézet, egy mottó, egy vers újabb gondolatokat indított el bennünk. Mi versekben, mesékben, novellákban él-
tünk – a kicsiben próbáltuk megragadni a végtelent. Számunkra a munka sosem verejtékes, kemény megpróbáltatá-
sokat jelentett, mint inkább közös gondolkodást – legyen az versmeghallgatás vagy szavalóverseny zsőrizése, pá-
lyázatírás vagy bírálás vagy éppen farsangi elıkészület… Mindig arra törekedtünk, hogy kihozzuk a gyerekekbıl a 
legtöbbet, a legjobbat. 
  Egy alkalommal hárman (Miklós, Zsuzsi és én) kipróbáltuk magunkat – külön-külön írtunk verset az egyik Szent 
Erzsébet pályázatra, máskor Mádl Dalma asszonytól vehettük át a díjat… Ezen a pályázaton össze kellett állítani 
egy forgatókönyvet a Szent Erzsébet év megünneplésére. Náluk dolgoztunk délutánonként és esténként, anyagot 
győjtöttünk, narrátorszöveget írtunk, ahogyan azt kell. Zsuzsit annyira megérintette egy vers, hogy megzenésítette. 
Végül az anyag összeszerkesztéséhez értünk, amikor ki-ki elıtárta a maga változatát. Zsuzsi ekkor már igen beteg 
volt, nyugodtan, inkább fáradtan hallgatta végig ötleteinket, érveinket, majd lelkesen nekikezdett: „majd én meg-
mondom, hogy lesz…” Ekkor érzıdött, hogy újra életre kel, erıre kapott – tudtuk, hogy amitıl legjobban féltünk, 
nem következik be… akkor még. Szép idık voltak ezek, boldogan emlékszem most is rájuk. 
 
   Igazi közösségeket teremtett: én csak hallottam a házas hétvégés csoportról, de magam is láthattam, mennyien 
szeretik a családot. Sosem felejtem el a hangulatot, amikor benépesítettük a nappalijukat, mert telefonos segítség 
voltunk; amikor összejött a család és a barátok a két fiú ballagására; amikor gyönyörő napsütésben sétáltunk Bécs-
ben a schönbrunni kastély parkjában vagy végignéztük az inkák hagyatékát a Szépmővészeti Múzeumban… Együtt 
izgultunk Miklósért Gyulán, együtt vettünk részt az egri lelkigyakorlaton és lélekben ott volt velünk Kismaroson is. 
És talán a legfontosabb: mellettem állt Veszprémben, egy tanítványunk temetésén.  
 
   Rengeteget jelentett, hogy különbözı szerepekben láthattam. Mint igazgatóhelyettes – volt protokoll-fınök és 
háziasszony ballagásokon; jelmez- és díszlettervezı, szövegkönyvíró, rendezı, kivitelezı a farsangi mősorokban; 
szavalóversenyeken pedig a zsőri tagja vagy éppen elnöke, mindenképp hozzátett egy színt az addig meglévı tel-
jeshez, az egészhez – valami élénket és biztatót. 
 
   Kevés a szó, hogy mennyire hiányzik a tantestületi ülésrıl, a döntésekbıl… az életünkbıl. 
 
 

„ÖRÖK VILÁGOSSÁG FÉNYESKEDJÉK NEKI!” 
 

   A SZIGNUM tantestülete, munkatársai és diáksága számára idén korábban kezdıdött az új év – 
az örök élet ígéretével. Megrendülten vettük tudomásul, hogy igazgatóhelyettesünk, kolléganınk 
és barátunk, Csehné Kerekes Zsuzsanna visszaadta lelkét a Teremtınek.  
   Láttuk izgatottnak, boldognak, kiegyensúlyozottnak, életvidámnak, lelkesnek, elismertnek, alá-
zatosnak és láttuk fáradtan, betegen és egyre gyöngébben. 
    És mind szerettük, alighanem azért, mert ı is nagyon tudott szeretni minket, mindannyiunkat. 



 

 

Van néhány olyan töredék, amit tıle tanultam, és sosem szeretnék elfelejteni, amíg csak élek. İ tudta a titkot: 
„mindig csak emelni, emelni, emelni”. Kevés olyan ember – és gyerek is – van, akinek megfelelı az önbecsülése. 
Talán tudjuk, hogy elsıre nem lesz tökéletes egy gyerek alkotása, de ha megdicsérjük, azzal erıt adunk ahhoz, hogy 
egyre jobb legyen. Hányszor vagyunk úgy magunk is, hogy ha megdicsérnek bennünket, bíznak bennünk, lehozzuk a 
csillagokat. 
   A második tanévem elején egy alkalommal lázadó tizedikes „fenegyerekekkel” kerültem összetőzésbe, akik meg-
mutatták, hogy ha ık nem akarják, akkor itt bizony nem lesz óra. Valamit tenni kell… Zsuzsi bejött… és ahelyett, 
hogy kategorikusan rámutatott volna a viselkedés, a tanár és a tanulás összefüggéseire, egyszerően „mindennapi hıs-
tetteinkrıl” beszélt. Az utolsó mondatok egyikére emlékszem még: „A tanárnı azért jött, hogy tudása legjavát adja, 
és ti semmibe veszitek?!...” és még mondott két mondatot a megbecsülésrıl, a tiszteletrıl… Megható percek voltak, 
hiszen tényleg(!) ezt tesszük naponta, csak egyikünk sem gondolkodik ezen és nem is nagyon veszi észre senki. A 
diák nem tudja értékelni, hiszen nem érzi a befektetett idı, a ráfordított energia (hozzáadott) értékét. Jó volt hallani, 
hogy valaki tudja, mekkora valóban az áldozat, amit napról napra hozunk. Bár az üzenet a gyerekek lelkéhez szólt, 
Zsuzsi szavait hallva igyekeznem kellett megtalálni azt a szöget, amire fölnézve nem csordulnak ki a könnyeim. Utá-
na egy kicsit könnyebb lett tanítani. Ezt el is mondtam neki, mire megkérdezte: „Most csodálkozol? Én úgy beszélek 
velük, mintha az édesanyjuk lennék.”  
   Értett a gyerekek nyelvén. Megfelelı célokat állított eléjük és magasra tette a mércét. Volt súlya szavainak, a köly-
kök érezték, hogy számítunk rájuk: „Most megmutathatjátok, kik vagytok…”. 
Igazi pedagógus volt. Vallotta, hogy ha megcsillan egy gyerekben a szikra, ha tenni akar valamit, segítenünk kell 
kibontakozni. Napról napra mindig meg kell keresnünk a szikrát. 
Tıle hallottam a hasonlatot: „a gyerek olyan, mint egy bimbó”. Magától is kinyílik ugyan, de ha szeretettel gondoz-
zuk, nekünk bont szirmot. Méltó és igazságos hát, hogy a Szignum saját halottjának tekinti, hiszen ı valóban isko-
lánk lelke volt. 
   Egyik elsı kedves emlékem vele kapcsolatban az, amikor egy pesti szavalóversenyre jelentkeztünk. İ intézte a 
szállást a Patrona gimnáziumban. Csengett a hangja a telefonban: „Csehné Kerekes Zsuzsanna vagyok Makóról, a 
Szent István iskolából…” – és nyíltak a kapuk. Most, mikor meghallottam halálhírét, ezek a szavak és gondolatok 
jutottak eszembe elıször. Most megint azt kérjük, hogy nyíljanak meg a kapuk – gyönyörően fejezi ki a gyászének: 
„Istenem, örök Atyám, Szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem.” Keresztény 

Mindenünket, bármit 
   Hiszem, hogy amikor megszülettünk, a Teremtı bıséggel ellátott bennünket ajándékozni valóval. Hiszem, hogy 
mindazt, amit kaptunk, azért kaptuk, hogy tovább adhassuk -  szeretetté alakítva a dolgokat. A tárgyak, a lehetısé-
gek önmagukban, önmagukért nem sokat használnak. Értéktelenek. Amint azonban a szív le tud mondani róluk, 
kinccsé válnak embertársunk megsegítése alkalmával. Ha ezt az aranycsinálásnál is csodálatosabb titkot mindenki 
felfedezné, nem lenne senki sem boldogtalan sehol az univerzumban: 
" Volt egyszer egy vak leány, aki győlölte magát amiatt, hogy vakon született. Mindenki mást is győlölt, kivéve a 
kedvesét. A fiú állandóan mellette tartózkodott. Mondta egyszer a vak leánya barátjának: 
- Ha láthatnám a világot, hozzád mennék feleségül. Egy napon valaki hozott neki egy szempárt. Amikor levették 
szemérıl a kötést, láthatta az egész világot, beleértve a barátját is. 
A fiú megkérdezte: 
- Most, hogy látod a világot, hozzám jössz feleségül? 
A leány a fiúra nézett, és megdöbbent, hogy az vak. A lehunyt szemhéjak látványa szinte sokkolta. Erre nem szá-
mított. A gondolat, hogy  élete hátralévı részében ezt kell néznie, arra a döntésre vezette, hogy visszautasítsa a fiút. 
A fiú csendesen könnyezett, majd pár nap múlva írt néhány sort: „Vigyázz jól a szemeidre, mert mielıtt a tied let-
tek, elıtte az enyémek voltak.”                                                                                                              Varga Tünde 

LÉLEKMELENGETİ 

TEST ÉS LÉLEK 8. - A szavad 
 

   Ki számolja a lehulló esıcseppek számát? Ki számolja a főrészelés közben lehullott forgácsok 
számát? Mit teszünk a szavakkal, melyeket kimondunk? Egyetlen esıcseppben égboltnyi 
felhı íze, egy forgácsban egész tölgy ereje rejlik. 
Mi van a szavakkal? Minden szavad te vagy magad. A szíved, a lelked, az érzéseid, a tested egészsége, a gondola-
taid. Üresek szavaid? Akkor üres vagy te magad is. 
  Szavak: hírközlık rólam, bennük közölhetem magam. 
Szavaim: mi több bennetek, a hang vagy a gondolat? Mit visztek el belılem? Aki vagyok? Szavaim, teljesen el ne 
áruljatok! 
Minden szó öröm, ha képes vagy szavaidban megszületni, magad megmutatni. 
Kár minden szóért, mely csupán a lármát növeli.                                                                 Majorosné Rácz Krisztina 

 



 

 

S Z I G N U M   O L D A L 
Szeretném 

közösségünk 
elismerését, 
háláját kife-
jezni az élet-

útért, amelyet 
Teofila nıvé-
rünk iskola-
nıvérként 

bejárt. A gon-
dolatok nem 
idırendben, 

hanem 
ABC-ben, 

ABC-be szedett címszavakban hangzanak el. 
 
A: Az alkalom: egy rendhagyó köszöntésre Teofila nı-
vérnek. Tanítókhoz illıen, ABC-rendbe szedve. 
B: Békesség, betegség, bizalom, bánat, boldogság, bizo-
nyosság, bátorság, barátság, becsület – ezek mind jelen 
voltak Teofila nıvér életében 
Cs: Család: cél volt mindig a közelükben lenni, édesanyát 
ápolni, nıvért látogatni, rokonokat összetartani. 
D: Diploma: Szegedrıl Egerbe „számőzetvén” szerzett, 
tanári diploma. 
E: Elfoglaltságok: voltak bıven. A tanítás, majd: fızni 
mások örömére, varrni jelmezt, függönyt és ágynemőt, 
mindezt szívesen. 
F: Feltétel nélkül: hőséggel szolgálni és élni mindig. 
G: Gondosság: alaposan utánajárni mindennek 
H: Hivatás: szerzetesnek lenni, mindig, mindenféle kö-
rülményben – ez adott mindennek értelmet, erre tett fel 
mindent. 
I: Idıjárás: nem mindig sütött a nap, volt sár, fagy, esı, 
de néha szivárvány is. 
J: Jubileum: az öröm oka. Négy és fél évtized, 1964- 
2009-ig. Igaz, lenne ez több is… de a történelem beavat-
kozott: 1950-tıl 1964-ig fogadalom nélkül volt kénytelen 
élni. 

K: Kiskunmajsa: itt kezdıdött el minden. Ide kötıdnek a 
szép emlékek családról, gyermekkorról. 
L: Lehetett volna sok minden másképpen is: de csak így 
volt értelme. 
M: Makó: egy hely, amit Teofila nıvérünk a szívébe 
zárt. 
N: Nem feladni: még akkor sem, ha a hatóságok nem en-
gedélyezik a hitoktatást, ha messzi tanyasi iskolákba kell 
is kijárnia kerékpárral. 
O: Oktatni: hitet, szeretettel, alázattal, tanyán és város-
ban, mindig, ha a homok elnyeli a kerékpárt, akkor is. 
P: Precizitás és szorgalom: csak így tudta végezni a mun-
káját. 
R: Rendben lenni: minden értelemben. 
Sz: Szétszóratás: ı ez átélte, és megerısödött. A hőség 
próbáját kiállta. 
T: Tanítani és tanulni: az igazán fontos dolgok az életé-
ben. 
Ú: Út: köves és rögös, homokos, de nem tért le róla, s 
biztos cél felé haladt. 
V: Városok: Kiskunmajsa, Szeged, Ludányhalászi, Kalo-
csa, Eger, Tiszanána, Kígyós, majd Makó – egy teljes élet 
fontos állomásai. 
Z: Záró gondolat: Minden embernek kell, legyen egy 
feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon 
felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, 
hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bo-
nyolult szerkezető gép, melyben minden ember egy fo-
gaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, le-
gyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentıl 
való. (Wass Albert)  
 
   A megtalált, hőségben teljesített küldetésért adunk 
ma hálát Teofila nıvérünkkel együtt, fogadalomtételé-
nek 45. évfordulóján. 

  A Jóisten áldása kísérje Teofila nıvér  
életét és munkáját! 

Hedvig nıvér 

Teofila  
nıvér 

FORRÓ DRÓT - Varga Ferenc karbantartó 
  Feri, a júniusi számban Csertus Sándor arra volt kíváncsi, milyen karbantartási munkák várhatók a szünidıben. 
- Nagyon munkás nyarunk volt. Amint véget ért a tanév, elkezdıdött a kollégium alsó szintjének és ablakainak teljes 
újrafestése, valamint ezzel párhuzamosan az iskola régi épületének emeletén, három osztályterem felújítása. Vidám, 
különleges és barátságos színvilág jellemzi az elsısök helyét. Sikerült több helységben a laminált parketta cseréje 
vagy a régi padló felcsiszolása, lakkozása is.  
- Szemmel látható a változás, ha felnézünk… 
- Júliusban megtörtént a SZIGNUM minden épületében a teljes világítótest rendszer felújítása. Az új berendezések, 
lámpák egészség és környezetbarátok, sıt energiatakarékosak is. Erısebb a fény, amit kiadnak, és jobban kímélik a 
szemet is. Ezen kívül a tornaterem kiszolgáló egységei friss festést kaptak, és a gazdasági épületen is végeztünk ap-
róbb felújítást. Az Iskola utca felıli bejáratnál az önkormányzat járdaprogramja folyik jelenleg.  
- Maradt még megoldandó feladat? 
- A tanári kerékpártároló kialakítása folyamatban van. Az oszlopok kialakításával már jelentısen elıreléptünk ebben 
a régóta húzódó ügyben. Örömteli számunkra, hogy a fenntartó és pályázatok jóvoltából minden esztendıben tud 
szépüli az iskola. Még egy nagyobb munka lesz az udvar rendbetétele. A javításokat, probléma elhárítást folyamato-
san végzünk Bélával a tanév során is.  
- Kitıl kérdeznél a következı számban? Regina nıvértıl. Érdekelne, hogy mit tervez a kollégiumban, hogy a gyere-
kek minél jobban érezzék magukat.  



 

 

Tábor 2 keréken, 5 napon át 
Július 13 – 17. 

 

Idén nyáron az iskola Kerékpáros Baráti Köre a Dunakanyarban és környékén kerekezett. Az évek alatt összeszokott 
gárdához három új fı is csatlakozott. 
1.nap. július 13. hétfı 
A reggel 7 órai gyülekezı után az iskola elıl indultunk két keréken az Ószegedi úton a tápéi komphoz. Ott találkoz-
tunk a Földeákról érkezıkkel. A másik partra érve találkoztunk János bácsiékkal, akik Hódmezıvásárhelyrıl érkez-
tek. Így indultunk közösen a szegedi vasútállomásra, ahonnan Kecskemétig utaztunk. Innen kerékpárral folytattuk 
utunkat Budapestig. Még sötétedés elıtt megérkeztünk szálláshelyünkre a Patrona Hungarie Gimnáziumba, bár Zsófi 
biciklijének defektes kereke lassította haladásunkat. Ezen a napon 130,6 km-t tekertünk. 
2.nap. július 14. kedd 
Korán kezdtük a napot, már hatkor reggeliztünk. A kiadós és finom kollégiumi reggeli után vonatra szálltunk. Irány a 
Börzsöny! Nógrádig vonatoztunk, utána két keréken folytattuk utunkat. A nógrádi vár bevétele után Kemencét vettük 
célba. Nagy kihívás volt ez az útszakasz a síkvidékhez szokott lábaknak. Igazi nehéz terepen, emelkedıkön halad-
tunk. Nemcsak a szlovákiai szerpentinek tettek próbára bennünket, János bácsi defektje újabb lehetıséget adott sze-
relési ismereteink gyakorlására.  Fáradtságunkat kárpótolta az esztergomi bazilika fenséges látványa. Párkány felıl a 
Mária-Valéria hídon érkeztünk az esztergomi vasútállomásra, ahonnan visszautaztunk szálláshelyünkre. Ezen a na-
pon 73,25km-t kerekeztünk. 
3.nap.július 15. szerda 
Reggeli után ismét vonatra szálltunk Esztergom felé. A macskaúton fel-
mentünk a Bazilikához, majd a Duna menti kerékpárúton folytattuk utun-
kat Budapest felé. Ez az útszakasz könnyebb volt az elızı napinál, mert 
nem tarkitotta annyi nehéz emelkedı. A Duna mentén kerekezve éreztük a 
folyó hősítı hatását, így a nagy kánikula nem zavart bennünket. A Duna-
kanyarban kerekezve igazi felemelı látványban volt részünk, ami feledtet-
te egyre halmozódó fáradtságunkat is. Ezen a napon 95,44 km-t bicajoz-
tunk. 
4.nap.július 16. csütörtök 
Ezen a napon csak kerékpáron ülve tettük meg kijelölt utunkat.  Elsı jelentısebb pihenınk a történelmi jelentıségő 
biatorbágyi viaduktnál volt. Továbbhaladva utunk egy részét egy vasút melletti vadregényes ösvényen tettük meg, 
így érkeztünk Alcsútdobozra. Utána Bicske, majd Zsámbék következett. Este 8 óra körül érkeztünk Budára, ahol az 
aznapi emelkedıket kárpótolta a Dunáig tartó lejtı. Ezt a szakaszt mégsem élvezhettük igazán az esti csúcsforgalom 
miatt.  Ezen a napon 107,97 km-t gurultunk. 
5.nap.július 17. péntek 
Indulás haza! Kiskunfélegyházáig vonattal, onnan kerékpárral jöttünk. Vonatozás alatt Peti kerékpárjának defektjét 
szereltük☺. A Tiszán Mindszentnél keltünk át komppal. Mártélyon a Tisza holtágnál kisebb pihenıt tartottunk. Hód-
mezıvásárhelynél Laci hazaindult, Földeáknál Szabi, Zoli és Bea köszönt el, a többiekkel együtt érkeztünk az iskola 
elé. A megtett út hossza ezen a napon 96,29 km volt. 
 

A tábor nemcsak testi, hanem lelki egészségünk erısítését is szolgálta. A testvériskolánk gondoskodása maximális 
volt, a csapat helytállása dicséretre méltó. Kitartóak, jókedvőek voltunk, ami egységgé kovácsolt minket. 
Összesen 503 km-t kerékpároztunk. Bravó mindenkinek, aki velünk volt! 
A túra résztvevıi: 
Horváth János – szervezı, táborvezetı, Majoros Márton – kísérı, Horváth Mária – autós kísérı, Mészáros Ildikó – 
kísérı, Kelemen Zsófia, Kosztka Péter, Majoros Máté, Manczúr Zoltán, Oláh László, Rácz Szabolcs, Tóth Beatrix, 
Varga Martin 

Jövıre újra nekivágunk! Majoros Márton 

VISSZAPILLANTÓ - NYÁRI TÁBOROK (2. RÉSZ) 

Tutajtábor 2009.júl.5-19. 

   A Maros-parti, két hetes tábort a szegedi 550-es Márton Áron cserkészcsapat tagjai szervezték Laurinyecz Mihály 
fenntartó vezetésével. A leendı makói cserkészcsapatból Rácz Kriszta, Fábián Dávid, Miklai Péter, Miklai István és 
Miklai Zsolt SZIGNUMos tanulók vettek részt. A cserkészeknél az a szokás, hogy a tábornak van keretmeséje, ezút-
tal ez a Vízipók csodapók volt. Viszonylag sok programot szerveztünk, volt sportnap, nyíltnap, kenutúra Apátfalvára. 
Nekem legjobban ez utóbbi tetszett. Nagyon jól éreztem magam. Mindenkinek ajánlom, mert cserkésznek lenni jó. 
Jövıre is megyek a kerületi nagytáborba. A jelentkezıknek Hedvig nıvérnél és Miklai Istvánnál lehet érdeklıdni. 

Miklai Zsolt 8. G 



 

 

HÍREK, HIRDETÉSEK 
Visszapillantó 
Intézményünk a nyári hónapokban tartalmas idıtöltéssel, 
különféle nyári táborokkal várta tanulóit és más iskolák 
diákjait. A nagy létszámú és sikeres programokról folya-
matosan számolunk be újságunk hasábjain. A nyári lap-
számok megtalálhatók a SZIGNUM-ban. 
Szakmai 
2009. augusztus 24-én, hétfın az alakuló tantestületi érte-
kezletet követıen, Ulrik M. Monika nıvér, iskolánk fenn-
tartó szervezetének magyarországi tartományfınöke tar-
tott beszámolót a rend iskoláinak nevelési alapelveirıl 
IDB 
Sikeresen zárult iskolánk pillepalack győjtı versenye. A 
tavaly, egész tanéven át tartó versengés eredményérıl ok-
tóberi számunkban tudósítunk, a diákönkormányzat új 
terveivel együtt. A mőanyag üdítıs és ásványvizes flako-
nok júliusban felhasználásra kerültek a meghirdetett tutaj-
építéshez. A szegedi cserkészek kezdeményezésében és 
Maros-parti táborozásában öt SZIGNUM-os diákunk is 
részt vett. 
Egyház-táji 
Az iskolánk mellett lévı római katolikus templom új or-
gonájának bemutatására egy koncert keretében került sor 
2009. augusztus 28-án. A Gordos Ferdinánd, korábbi plé-
bános által beszerzésre került hangszer felszentelésére a 
templom búcsúünnepén, Szent István Király ünnepén ke-
rült sor. 
2009. augusztus elsejétıl Varga Attila, korábbi és jelenle-
gi plébános atya kapott megbízást a makói esperesi kerület 
és a belvárosi plébánia vezetésére. Ettıl az idıponttól tel-
jesít kápláni szolgálatot a fenti helyeken Tóth Roland atya 
is, aki Gyuláról érkezett hozzánk. Mindketten aktívan 
részt vesznek majd az iskola lelki életében az új tanévben. 
Filmes siker 
Majoros Dominika 8.G osztályos tanulónk, a budapesti 
Nemzetközi Ifjúsági Filmfesztiválon különdíjat nyert 
„Tornaóra” címő filmjével. Gratulálunk a szép eredmény-
hez!   

ESEMÉNYNAPTÁR 
SZEPTEMBER 

10. cs TÁMOP projektindító nap a tantestület szá-
mára. Napközi nem lesz. 

12. szo Szobor-i búcsú Ópusztaszeren a 8.a és 8.G 
részvételével. 

19. szo Szent Gellért ünnepe. Részt vesz a szegedi 
Szent Gellért Ifjúsági Napon a 9. és a 10.G 

21. h Diák lelkinap a 7.a, 7.G, 11.G és 12.G-nek 
1-6. osztálynak tanításai nap 
8.a, 8.G, 9.G és 10.G-nek tanítási szünet. 

21. h-tıl Angol-német-francia ovi indulása 

28. h Szent István Szabadegyetem elsı elıadása 
Papp Lajos professzorral 

OKT. 
1. cs 

Szakkörök indulása. 
Tanári névnapozás 

1. cs-tıl Gimnáziumi felvétel meghirdetése 

EGY-HÁZI RECEPT 
- Válogatás Szabó Zsuzsanna receptjeibıl  - 

 
   Azt eddig is tudtuk, hogy iskolatitkárunk a munkájá-
ban nagyon ügyes. Most kiderül, hogy a konyhában is… 
 
Citromos szelet 
Hozzávalók:  
25 dkg liszt átszitálva 
8 dkg zsír vagy vaj 
6 dkg cukor 
4 evıkanál tej 
1 egész tojás 
1 kk szalalkáli 
 
Elkészítése: 
A fenti hozzávalókat összegyúrjuk, az így kapott tésztát 
három részre osztjuk. A zsírral vagy vajjal kikent tepsi-
ben egyenként, szép világosra sütjük.  
A töltelékhez 1 vizespohár tejbıl, kevés lisztbıl sőrő 
pépet fızünk, amelyet 20 dkg vajjal és 20 dkg porcukor-
ral habosra kavarunk. Ha kihőlt, akkor 1 citrom reszelt 
héját hozzáadjuk. Jól kikavarjuk és ezután a citrom levé-
vel ízesítjük. A kisült lapokat rétegezve megtöltjük és 
egy napot állni hagyjuk, nehezékkel a tetején. Másnap 
citromos mázat, vagy idıszőkében csak porcukrot te-
szünk a süti tetejére. Nagyon finom! Jó étvágyat! 

OSZTÁLYFİNÖKÖK ÉS KONZULENSEK  
NÉVSORA 2009/2010-es tanév 

 
1.a Baróczi Tamás - Himer Ágota 
1.b Majorosné Rácz Krisztina - Reiszné Surinás Piroska 
2.a Gyırfi Józsefné – Börcsök Beáta 
2.b Varga Erika – Borsosné Majoros Melinda 
3.a Gottfried Katalin Hedvig – Fülekiné Szabó Anita 
4.a Szekeresné Rácz Mariann – Hudákné Vízhányó Gyöngyi 
5.a Szőcsné T. Kis Gabriella – Hudák Szabolcs, Szabó Anita 
6.a Borsoné Majoros Melinda – Pletka Józsefné 
6.b Pletka Józsefné – Pletka Józsefné 
7.a Gyırfi József – Gyırfi József 
8.a Kiss Pál Gábor – Gyırfi József 
7.G Páliné Brunner Éva – Vajda Magdolna 
8.G Körtefái Klára – Vajda Magdolna 
9.G Csapóné Mátó Mónika 
10.G Lik Melinda 
11.G Kispál Csaba 
12.G Tichy-Rácsné Bodré Ágnes 

Kiadja a Szent István  
Egyházi Általános Iskola és 
Gimnázium, Szent Gellért 

Diákotthon 
Makó,  

Szent István tér 14 - 16.  
Telefon: 06 - 62/213-052  

 

e-mail: 
szignum@szignum.hu 
web: www.szignum.hu 

Felelıs kiadó:  Szőcs Péter 
Szerkesztı:  Szabó Anita 
Fotó: Majoros Márton 

Tördelés:  Hudák Szabolcs 

"Az ifjúságot nem mesterkélt, szenteskedı szavakkal térít-
jük meg és vezetjük Istenhez, hanem Krisztus keresztjének 
erejével, a Szentlélek és a szent  szeretet által."   

 

Mária Terézia Gerhardinger 


