
 

 

        

VII. évfolyam 4. szám 2011. április 

2010/2011: A HŐSÉG ÉVE 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

Tisztelt Szülők! 
Kérjük, adója 1%-ával ebben az évben is támo-

gassa a SZIGNUM alapítványát! Amennyiben fon-
tosnak tartja intézményünk céljait, akkor a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) által kipostázott rendel-

kező nyilatkozatot az alábbiak szerint töltse ki: 
 

A kedvezményezett adószáma:  
18450871-1-06  A makói Szent István Egyházi Is-

koláért Alapítvány                                               
 

A kedvezményezett technikai száma,  
neve: 

0011  Magyar Katolikus 
Egyház 

Köszönjük, hogy ebben az 
évben is ránk gondolt! 

EGY HÓNAP-EGY AFORIZMA 
“Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden nap-
nak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy 
meglássa .”                                                  (Wass Albert) 

J. Ratzinger: 
HÚSVÉTI IMÁDSÁG 

 
Urunk, Jézus Krisztus,  

te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.  
A legmélyebb magány örvényében  

most és mindenkor  
szereteted elrejtett hatalma lakik,  

s titkaid közepette  
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.  

 
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,  

mely nem hagy tévelyegni minket,  
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,  

amikor minden bizonytalannak látszik,  
adj abban az időben is,  

amikor ügyed halálküzdelmet vív,  
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,  

elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,  
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.  

Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,  
mint a hajnalfény,  

napjainkba,  
hadd legyünk igazán húsvéti emberek  

a történelem nagyszombatjain.  
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,  

a mai időkben is,  
vidáman járjuk utunkat,  

eljövendő dicsőséged felé. Amen.  

IV. BÁBEL NAP 
Intézményünk a 2010/2011-es tanévben immár 
negyedik alkalommal rendezi meg a Bábel napot 
kistérségi szinten. Amint erre az elnevezés is utal, 
ezt az alkalmat a Nyelveken Szólás Napjának jelöljük ki. A 
verseny időpontja: 2011. április 12. 14 óra Témája: A 
„legek” 
Csapatok jelentkezését két kategóriában várjuk: 
I. Színpadi produkciók (iskolánként 1 előadás, idegen nyel-
ven) 

II. Vetélkedő 
A vetélkedőt három korcsoportban hirdetjük meg 
és értékeljük: I. 5-6. osztály; II. 7-8. osztály; III. 

9-12. osztály 
A vetélkedőre, ahol a „legekről” kell számot 
adni a következő országok tekintetében: Né-
metország, Ausztria, Franciaország, Oroszor-

szág, USA és az ókori Róma, 4 fős csapatok je-
lentkezését várjuk. A megmérettetés magyar 
nyelven zajlik és kifejezetten műveltségi jellegű. 

A csapatokat lehetőleg több nyelv képviselőiből 
állítsák össze.  
Az idei évben meghirdetjük a „legek verse-

nyét” is, jelentkezni a legkülönfélébb kategóriák-
ban lehet (legjobb „dumás”, legnagyobb fülű, 
leghosszabb hajú, legviccesebb grimaszt muta-
tó… stb.). A felkészülést témához kapcsolódó 

kérdések és magyar nyelvű honlapok, könyvek címének 
megadásával kívánjuk megkönnyíteni. 
A vetélkedőre való jelentkezés feltétele a verseny időpontja 
előtt egy héttel benyújtandó poszter készítése. A poszter mi-
nimum A3-as méretben készüljön el és témájában illeszkedjen 
a vetélkedő tematikájához (egy választott ország „legjeit” 
ábrázolja). A poszter 20%-ban beszámít a vetélkedő 
összpontszámába! 
A programokra kísérő pedagógusokat és szurkolókat is hí-
vunk és várunk, hiszen egész délután különféle standokkal, 
színes programokkal és kiállításokkal kínálunk gazdag él-
ményt vendégeinknek.  
Jelentkezni a csapatok nevének és iskolájának megadásával 
2011.március 16-ig lehet a mellékelt jelentkezési lapon levél-
ben vagy e-mailben az evacsnd@gmail.com címen illetve a 
06/70-5077767-es (Rácz Csabáné, Éva) telefonszámon. 



 

 

FÓKUSZ - SZIGNUM 

FOGJUNK ÖSSZE A SZIGNUM FEL/MEG-ÚJÍTÁSÁÉRT! 
 

Mi már megálmodtuk. Segíts valóra váltani! 
Komoly és komplex stratégiát alkottunk meg iskolánk jövőjével kapcsolatban. Nem csupán magas színvonalú oktató-
nevelő munkát kívánunk folytatni, amely versenyképes tudást eredményez, de fontosnak tartjuk tanulóink szociális 
érzékenyítését a társadalmi és helyi problémák iránt, így szolgálva a teljes személyiség formálását. Kampányok-
kal, programokkal, kezdeményezésekkel és a mindennapi munkánkkal kívánjuk gazdagítani tevékenységünket, 
amely hosszú távon lehetőséget adnak olyan vízióink eredményes megvalósításához, mint a kommunikáció és szoli-
daritás kultúrájának fejlesztése, a különféle társadalmi és családi hátterű fiatalok integrálása, a felelősségvállaló, 
környezettudatos és egészséges életmódot választó diákok nevelése.  
Sok mindent már megvalósítottunk: 
• Használt elemek gyűjtése, évente 2* közösségi papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés az irodákban, tanáriban 

– papír újrahasznosítása, műanyag palack- és kupakgyűjtés 
• egészségnevelési nap, diétás étkeztetés biztosítása 
• Faültetés a belső udvaron, kollégiumi konyhakert művelése 
• Folyamatosan, ingyenes tömegsport biztosítása diákjainknak: korcsolya, úszás, kerékpáros szakkör, tae-bo, 

foci, kosarazás 
• Szemünk Fénye programmal az osztálytermek világításának korszerűsítése 
• Nyári táborok szervezése 
Ami fontos lenne, és nagyon szeretnénk: Iskolánk „kizöldítése” 
• A belső homlokzat felújítása; a korszerűtlen egyrétegű ablakok cseréje modern hőszigetelt nyílászárókra, a 

falak hőszigetelése és esztétikus kialakítása. 
• Megújuló energiaforrások felhasználásával az épület fűtése és hűtése, a meleg víz biztosítása.  
• A tetőtéri termeket árnyékolástechnikai megoldásokkal kívánjuk élhetővé tenni a meleg napokban is 
• Kerékpártárolók bővítése 
• A belső udvaron a zöldfelület növelése, biztonságos udvari padok elhelyezése 
• Régi épület vizesblokkjainak korszerűsítése 
• Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése az egész iskolára 
• Jobb parkolási lehetőség biztosítása az iskola környékén 
• KRESZ pálya újrafestése az iskola előtti téren 
Szándékaink csak közös összefogás eredményeként jöhetnek létre. Kérjük, hogy lehetőségeihez mérten, támogassa 
terveink valóra váltását! 

Adományát az alábbi számlaszámra várjuk: OTP Bank Makói fiók 
11735074-20507107 

Támogató „tégla” jegyek is vásárolhatók az intézményben, különböző 
címletekben. 

„A sok kicsi az iskolára megy” 
A beérkező pénzt iskolánk közhasznú alapítványa kezeli. 

Iskolánk honlapján folyamatosan regisztráljuk a beérkező adományo-
kat, továbbá tájékoztatunk a gyűjtés állásáról és a befolyt összeg fel-

használási módjáról. 
Köszönjük ☺!  

SZIGNUM Szülői Szervezete és a Makói Szent István Egyházi Iskoláért 
Alapítvány 

6900 Makó, Szent István tér 14-16. Alapítványunk adószáma: 
18450871-1-06 

Tel.: 62/ 213-052, www.szignum.hu, szignumjovo@szignum.hu  

ÁPRILISI IDŐJÓSLÓ NAPOK 
6. Irén napja: Ha esős, szűk esztendőt jövendöl. 14. Tibor napja: Ha 
Tibor napjára még nem zöldek a rétek, a gazdák túlzott jó termést nem 
remélnek. 24. Szent György napja: Ha eddig a napig nem jött meg a 
jó idő, már csak Orbánra (május 25.) érkezik. Az ezen a napon esett 
eső jó termést ígér. Ha bőven van szentgyörgyvirág bő termés lesz. Ha 
már előtte megszólalnak a békák, sokáig hallgatnak még azután, tehát 
későre lesz meleg, ám, ha csak Szentgyörgytől brekeg, közeleg már a 
meleg. Akkor jó, ha a varjú már nem lát ki a búzából. Az tartják, ha 
ezen a napon dörren, lesz termés bőven.                    (forrás: internet) 



 

 

SZIGNUM szalagavató bál 
   2011. márc.5-én megrendezésre került a szalagavató. Nagyon rég-
óta vártuk ezt a neves eseményt, hiszen ez mindenkinek csak egyszer 
van az életében. Az iskola hagyományaihoz híven a szalagavatót 
szentmisével kezdtük, melyet Czank Gábor plébános celebrált. A nyitó-
táncot követően, nemtől függően mindenki az édesanyjával, vagy az 
édesapjával táncolta első táncát. Ezután fényképezkedésre került sor, 
ahol meg örökíthették a lányokat mennyasszonyi ruhában, a fiúkat pe-
dig öltönyben. A táncokat közel fél évig tanultuk. Nagyon sok energiát 
fektettünk be annak érdekében, hogy minden jól sikerüljön.   
   Az igazgató úr megnyitó szavai után ténylegesen elkezdődött a csa-
ládias hangulatban zajló ünnepség. A finom vacsora elfogyasztása után 
műsorral kedveskedtünk a meghívott vendégeknek, melyben volt kétféle tánc: bécsi keringő a nyitótánc és cha-cha-
cha, mely meglepetésül szolgált a résztvevőknek éjfél után; húsz perces képvetítés az elmúlt tizenkét év eseményei-
ből, végezetül pedig dalokban fejeztük ki érzéseinket. Elsőként Pintér Béla „Homokba írva” című dalát énekeltük, 
mellyel emlékeztettük az embereket a megbocsátásra, elfogadásra. A második a  Kiss Barna által írt „Soha nem ad-
juk fel” volt, ezzel megígértük, hogy kitartunk a végső céljaink mellet, és az akadályokat leküzdjük, mikor kilépünk a 
„nagybetűs életbe”. A harmadik dal pedig Presser Gábor híres nótája, az „Arra születtünk” volt, ennek segítségével 
felidéztük életünk boldog pillanatait.  
   Az este folyamán Csikota József igazgató úr és zenekara gondoskodott a hangulatról.  A 12.G osztály együtt tán-
colta, mulatta végig a szalagavatót. Hajnali kettőkor ért véget a mulatság. A szalagavató remek hangulatban telt, és 
minket, diákokat egyértelműen családias légkör vett körül, köszönhetően a kis létszámú közönségnek, a kis létszámú 
osztálynak, a képvetítésnek, és az igazgató úr beszédének. 
   Az osztály nevében köszönetet mondunk mindenkinek, aki segített bennünket, hogy a szalagavató bálunk a lehető 
legjobban sikerüljön. Őszintén reméljük, hogy a következő megpróbáltatásokon is sikere helytállunk, és az érettségin 
jól teljesítünk!                                                                           A 12. G osztály tanulói nevében Ormándlaky Szintia 

VELÜNK TÖRTÉNT 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
A SZIGNUM végzős gimnazista tanulóinak ballagási ünnepségére 2011. április 30-án, 
szombaton kerül sor, amely előtt, a hagyományoknak megfelelően, szerenáddal búcsúz-
nak tanáraiktól. A diákok május 2-án, hétfőn megkezdik írásbeli érettségijüket. Szurkolunk 
nekik! 
A 12. G osztály tanulói: Csönge Renáta, Fábián Máté, Gyursánszki János, Kutas Dániel, 
Lakatos Nikolett, Majoros Máté, Ormándlaky Szintia, Palatinus István, Sásdi Vivien, Ta-
kács Gergő. Osztályfőnökük: Kispál Csaba tanár úr.  

NEMZETI ÜNNEPÜNK, AHOGYAN ÉN LÁTTAM 
Arról szeretnék néhány gondolatot írni, hogyan hatott 
rám és mit tapasztaltam a nemzeti ünnepünkre való fel-
készülés során, amelyet Mészáros Ildikó tanárnő irányí-
tott és úgy vélem, szakmailag színvonalasan előkészített 
a 9. G osztály tanulói bevonásával. Mint osztályfőnök 
szemléltem tanítványaimat. A próbákon alkalmam nyílt 
arra, hogy ne egy-egy tanítási órán lássam őket, hanem 
közös alkotás megszületése során. Felcsillant előttem te-
hetségük, készségük arra, hogyan azonosulhatnak az 
adott kor nagy személyiségeivel. Több diáknál éreztem 
ezt a hű alakítást. A közös munka során természetesen 
adódtak nehézségek, de örömmel töltött el, amikor taná-
csainkat, buzdításainkat felhasználták a megjelenítés 
során. Lehetőséget adott ez az időszak arra, hogy ők is 
jobban megismerjék egymást, hogy megtapasztalhassák 
a közös munka örömeit s mindannyian részesülhessenek 
annak gyümölcseiben. 

Magyaros Rita M. Veronika of. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szereplők: Petőfi: Miklai Zsolt, Szendrey Júlia: Skultéti 
Edina, Petrovicsné: Csányi Viktória, Jókai: Veréb Áron,  
Laborfalvy Róza: Reisz Mariann, Vasvári: Lakatos Bence,  
Bulyovszki: Oláh Ferenc, Landerer: Moldován Péter, 
Landerer segédje: Csányi Gábor, Polgármester: Majoros 
Dominika, Táncsics: Győrfi József, Őr: Csányi Gábor, 
Hírnök: Szilvási Péter, Helytartótanács: Nacsa Krisztina, 
Mészáros Ildikó, Pincérnők: Szabó Hajnalka, Tóth Erzsé-
bet 

„A keresztben van reménységünk, életünk és győzelmünk. Jézus, az Isten Báránya vívta 
ki a győzelmet, az Ő kegyelmével és erejével mi is győzni fogunk.”   

 (Mária Terézia Gerhardinger) 

 

A HÓNAP  
MOTTÓJA 



 

 

FARSANGI VARÁZSLAT MÁRCIUS 7-ÉN 
A hosszúra nyúlt farsangi időszak végén – 
hagyományosan – idén is együtt űztük el 
a telet a kicsikkel és az őket elkísérő szü-
lőkkel. A délután ideje alatt a jókedv vé-
gig garantált volt, hiszen diákok és tanító-
ik is kedvükre „alakoskodhattak”. Piroska 

néni a mikrofonnal mindenkit időben a helyére varázsolt; 
a szülői szervezet tagjaiból álló zsűri tagjait: Csávásné 
Márti (1. a), Lenhardtné Kati (1. b), Sisák Betti (2. a), 
Zsivoláné Gabi (2. b), Sajtos Krisztina (3. a), Axinte 
Daniela (3. b), Baranyiné Anikó (4. a) és Miklai István, 
aki a zsűri elnöke volt. Lelkes munkájukat köszönjük! A 
folytatás sem boszorkányság volt.  
Első varázslat: Mityók Flóra és Szaveljev Ádám remek 
hangulatú latin tánca elbűvölő volt. 
Második varázslat: Osztályprodukciók bemutatkozása  
1.b Káprázatos foci vb hangulat! (Waka waka) 2.a 
Country-mágia fantasztikus koreográfiával! 2.b Táncol-
junk együtt és a jókedv garantált! (Ding-dong) 4.a  
Asterix és Obelix római módra!  
Harmadik varázslat: Egyéni jelmezesek bemutatkozása 
      Több, mint száz egyéni, egyedi, különleges, gyönyö-
rű, ötletes, vicces, kedves jelmez a  
      zsűri előtt! Ezt mind a szülők varázsolták! 
Negyedik varázslat: Pom-pom piciknek piciktől piros-
ban! 
Ötödik varázslat: Egy igazi varázsló! Szarvas Géza 
bűvész egy teljes órán át szórakoztatta a lelkes közön-
séget. Varázslatos volt! 
Hatodik varázslat: Megszületett a zsűri döntése az 
egyéni jelmezesek díjazásáról: 
1-2. osztály 
I. hely Széll Zalán – orvos (2. b) II. hely Mikuska Gábor 
– kelkáposzta (2. b) III. hely Varga Réka – tóban úszó 
kiskacsa (2. b) 
3-4. osztály 
I. hely Vadlövő Regina – tökmag (4. a) II. hely Gyimesi 
Norman – Mars szelet (3. b) III. hely Jani Zétény – mú-
mia (3. b) 
Hetedik varázslat: További jutalmak a fellépőknek és az 
osztályoknak: csupa finom édességes bűbáj. 
Nyolcadik varázslat: Nincs farsang fánk nélkül! Minden 
osztály visszavonult az osztályába és elfogyasztotta a 
fánkot és a hozott süteményeket. Varázslatosan finom 
volt! 
Az emlékezetes délután hangulata mindannyiunk testét 
és lelkét kényeztette. Boszorkányságról szó sem volt, a 

bűvölet reméljük sokáig elkísér minket! 
Varázsige:  

„Ez nem bű-
báj, ez a  

Szignum!” 
Majorosné Rácz 
Krisztina tanító 

 
 
 
 
 

RETRO FARSANG 2011. 
 Az idén rendhagyó módon készültünk fel a farsangra. A 
tanulók előzetes, tréfás feladatokat kaptak, melyben az 
egész osztály részvételét értékelték az IDB tagok, így a 
SZIGNUM igazi mókás lázban égett már napokkal a 
nagy nap előtt. A felemás cipő viselése, a vödör-
iskolatáska és a bohócorr nem csak a diákságot hozta 
lázba, a pedagógusok a gyakorlatban is támogatták a 
tanulók versengését. A végeredmény a következőképpen 
alakult: I. 11.G és 8.G; II. 9.G, III. 12.G osztály. 
Az ünneplés alapötlete a „retro” érzés megjelenítése 
volt, ezért régi slágerek közül sorsoltunk minden osztály-
nak egyet, amit dallal, tánccal, jelmezben kellett bemu-
tatniuk farsang délutánján. 
A produkciókat sok ötlettel oldották meg a csapatok. Az 
értékelés is újszerű volt. A zsűri mind a 10 osztályt, 5.a-
12.G-ig értékelte az alábbi kategóriákban: 
- A legötletesebb jelmezű társaság: 8.G, akik a Neoton 
Família Sandokan c. dalát dolgozták fel. 
- A legélvezetesebb produkciót az 5.a és a 7.G osztá-
lyok nyújtották,  a Hungária Csavard fel a szőnyeget, 
illetve a Limbó-hintó című dalaira. 
- A legdalosabbaknak a 9.G és 6.a osztályok bizonyul-
tak, a Neoton Família Santa Maria és a KFT Afrika című 
számaival, melyeket saját zenei kísérettel adtak elő a 
diákok. 
- A legviccesebben megoldott nóta A tinilány volt, a 
11.G feldolgozásában. 
- A legkreatívabbnak a 12. G Trabant és a 8.a Nyár 
van című dalok bemutatása sikerült. 
- A legrongylábúbb osztály a 7.a lett, Bon-bon Nem va-
gyok James és a 10. G Dolly Roll-os Vakációjával. 
Külön színfoltja volt a hangulatos délutánnak a tanárok 
vicces produkciója, ahol azt mutatták be 9 jelenetben, 
mit nem szabad tanítási órákon tenni. A tapsban és neve-
tésben bővelkedő vicces jelenetek tovább fokozták az 
amúgy is emelkedett hangulatot. 
Köszönjük a szülőknek a házilag készített csoki tortákat 
(nagyon finomak voltak), melyet a gyerekek a country 
táncház és disco előtt fogyaszthattak el. Összességében 
egy nagyon élvezetes, jól előkészített és megszervezett 
farsangot ünnepeltünk március 8-án, amelynek ötleteivel 
hagyományt szeretnénk teremteni a SZIGNUM-ban. 

Vajda Magdolna tanárnő  
Az iskola közössége nevében köszönjük a munkát Tichy-
Rácsné Bodré Ágnes, Vajda Magdolna, Majorosné Rácz 
Krisztina és Baróczi Tamás pedagógusoknak és a Szülői 
Szervezet tagjainak az idei SZIGNUM farsangok sikeres 

megszervezéséért és lebonyolításáért! –a szerk.- 
.  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
JUBILEUMI TUDOD-E? 

- Tartalmas munka folyt az ifjúsági egyesületekben. A Szent Imre Önképzőkörben a diákok 
nemcsak szavalattal, dolgozattal, színdarabbal vettek részt, de énekszámmal és Dehény La-
jos rajztanár szorgalmazására festményekkel is. Az iskola növendékei, de maguk a tanárok 
is rendszeresen fölléptek a Katolikus Körben.  
- A katolikus polgári fiúiskolában a cserkészet a 92. sz. Csanád-csapat védőszárnya alatt 
1928-ban bontakozott ki. Az iskola önálló csapata 596. sz. Szent István király cserkész-
csapat néven Dehény Lajos irányításával 1931-ben alakult. A cserkészélet dr. Szabó Ödön 
csapatparancsnok vezetésével 1934-től lendült föl. Az iskolai csapat cserkész, kiscserkész és 
leventecserkész rajra tagozódott. A próbákra a téli hónapokban elméleti oktatással készül-
tek, tavasztól a gyakorlati ismereteket a szabadban sajátították el.  
- Nyári nagytábort szerveztek többek között a Bükkben, Szilvásváradon vagy a közeli 
Püspöklelén (a mai Maroslelén) is. 1941-ben Délvidéken kerékpáros portyán vettek részt. A 
csapat főleg karácsonykor karitatív munkát végzett, máskor színi előadásokat tartottak. 
- Az ifjúsági énekkar 1933-tól szép sikerrel működött iskolai ünnepélyeken, ünnepi miséken, egyházzenei hangver-
senyeken. Teljesítményeikkel szegedi és fővárosi szakértők elismerését is kivívták. 
 - A Szent László Sportkör Dehény Lajos vezetésével 1938. február 21-én alakult meg. A tagok száma már az első 
esztendőben megközelítette a százat. A MAK-sportegyesület a Maros-parti pályát játékdélutánok tartására a 
sportkör rendelkezésére bocsátotta. Itt tartották a tornavizsgákat és az atlétikai versenyeket. A sportkör vezetését 
1939-ben dr. Szabó Ödön vette át. Ekkor a 159 köri tag három korosztályban és három szakosztályban (atlétikai, 
torna és labdajáték) végezte gyakorlatait.  
- A katolikus polgári fiúiskola minden tevékenységével mindig hű maradt a nagy névadó, gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszter szelleméhez.                                                                 Szűcs Tamás tanár úr 

gróf  
Klebelsberg Kunó  

Élet a Vatikáni Rádióban 
A Szent István Egyházi Általános 
Iskola és Gimnázium jubileumi ren-
dezvénysorozatának vendége volt 
2011. március 7-én 16 órakor 
Puskely Mária SSND nővér. A legin-
kább jelentős egyháztörténeti kuta-
tásairól és könyveiről ismert szerze-
tes ezúttal különleges témában 
adott elő, "Életem a Vatikáni Rádió-
ban" címmel. Mária nővér közel egy 
évtizeden át volt szerkesztője a 
több mint 40 nyelven sugárzó médi-
um magyar adásainak. Számos érdekes háttér információ 
közlése és személyes hangulatú beszélgetés jellemezte a 
múzeumi alkalmat. A színes előadást követően, a nővér 
válaszolt a szép számmal megjelent hallgatóság kérdése-
ire is.  
Ki mit tud a Vatikáni Rádióról: 
• az első adása 1931-ben indult, tehát már 80. születés-

napját ünnepli, a Föld egyik legrégebbi és legnagyobb 
műsorszórója. 

• Marconi fejlesztette ki, XI. Pius pápa kezdeményezésé-
re, aki fel is avatta az új médiumot, a Vatikáni Rádió a 
pápa hangja 

• a rádió olykor a legreménytelenebb helyzetben lévők-
nek szóló, kényes üzeneteket is továbbított: a második 
világháborúban kétszázötvenezer üzenetet közvetített 
hadifoglyoknak a családtagjaiktól, de a koszovói konf-
liktus idején is hangot adott az áldozatokkal való szoli-
daritásnak. Napjainkban is nagy vigasztalást jelent 
azoknak, akik nem gyakorolhatják szabadon a hitüket. 

• A legegzotikusabb nyelveken is közvetít híreket, mint a 
szomáli, az eritreai tigrinya nyelv vagy Pakisztán hiva-
talos nyelve, az urdu. 

• Magyar adás 1949 óta van, először napi 15, ma 20 
percben sugároz.  

  A SZIGNUM Szent István Sza-
badegyetemének idei első előadá-
sának vendége SÜVEGES GERGŐ 
volt, a jubileumi kiállításunknak 
helyet adó József Attila Múzeum-
ban. A magyar tanári diplomával 
rendelkező műsorvezető „A ha-
zugság: hírek, tények, ferdítések 
címet viselő, nagy érdeklődés mel-
lett zajlott előadása előtt adott választ szócikkeinkre. 
Karrier és média 
- Szeretném elmondani, hogy tudatosan nem készül-
tem erre a pályára, nem végeztem kommunikáció 
vagy média szakot. Viszont mindig vonzott a szavak 
világa és a szép beszéd, sokat szavaltam. Magyar 
és magyar, mint idegen nyelv szakon tanultam az 
egyetemen és emellett a teológiát is végeztem. Ez 
idő alatt dolgoztam két évig a Duna TV-nél, majd 
jelentkeztem a Magyar Televízió egyik felhívására, 
amelyben képernyős arcokat kerestek. Minden pro-
tekció nélkül felvettek, és azóta is ott vezetek műso-
rokat. Ha valakit érdekel a média világa, azt taná-
csolom, minél többet tapasztaljon, próbálja ki magát, 
kössön ismeretségeket. Dolgozni akarjon és ne sztár 
lenni, ez a siker kulcs.  
Süveges Gergő és Makó 
Több szállal is kötődöm a városhoz. Ükapám Gebe 
Mihály, aki a makói gimnáziumi internátus igazgató-
jaként ismert. Ennek az intézménynek a tanulója volt 
József Attila. Dédnagymamám Gebe Márta, aki az 
"első múzsája" volt a költőnek, és akihez az 1922-
ben kiadott, Szépség koldusa című kötetében közrea-
dott szerelmes verseit írta. Kezemben tartottam azt a 
szattyánbőr borítású könyvet, amibe József Attila az 
ajánlását írta. Másik családi ágamon, Batka nagy-
apám tervezte a makói József Attila Könyvtár épüle-
tét.  



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

AKINEK A MISSZIÓ AZ ÉLETE 
SZÍVBŐL JÖVŐ BESZÉLGETÉS FIDELIS NŐVÉRREL 

 
A makói rendház fiatal, szolgálatkész és lelkes tagjának, 
Fidelis nővérnek februárban jelent meg első könyve, amely 
1994-1995-ben, Afrikában töltött missziós munkájának 
élményeiből íródott. A „Gyökerekig ható vallomás – Egy 
év Gambiában” című kötet nem csak egy napló. Érzések. 
Személyesség. Kapcsolatok. Álmok. Valóság. Egy világ. 
Maga Fidelis nővér.  
- Az első mondatod a könyvben az, hogy gyermekkori 
álmod valósult meg Gambiával. Konkrétan miről ábrán-
doztál? 
- Kiskoromtól kezdve vonzott a misszió. Az álmom Peru 
volt. Talán azért, mert hallottam, hogy ott élnek a leg-
szegényebb emberek. Feltett szándékom volt, hogy oda 
eljussak. Hosszú éveken át gondolkodtam, miként tudnám 
ezt megvalósítani. Miután beléptem a rendbe, 
„véletlenül” találkoztam egy nővérrel, aki missziós utakat 
szervezett. Megígérte, ha elenged a tartományom, ak-
kor lehetőséget biztosít számomra. De mivel a spanyol 
nyelvtanulás akkor nem fért bele az életembe, angolul 
viszont jól beszéltem, ezért lett Peru helyett Gambia, ami 
a második számú célpontom volt.  
- Mit gondolsz, miért vágyakoztál önkéntes munkára? 
- Ezt egészen a kiskoromig tudom visszavezetni. A nagy-
mamámmal jártam templomba, és olvastam egy könyvet, 
a címe az volt, hogy Isten gyermeke vagyok. És én tény-
leg azt éreztem, hogy valóban az akarok lenni. Komo-
lyan hatottak rám a templomban az atya szavai, hogy 
mondjuk el másoknak is, milyen nagyszerű dolog Istenhez 
tartozni. Ezzel lelkesítettem az ikertestvéremet is, aki az-
óta pap lett. Sokat imádkoztam édesanyámért, aki fel-
nőttként tért meg.  
- Életed legmeghatározóbb éveként írtad le a Gambiait. 
Mit jelentett neked ez az esztendő? 
- Segített abban, hogy felismerjem a korlátaimat. Ott 
egyáltalán nem voltak eszközeim a munkához, ezért na-
gyon kreatívnak kellett lennem. Másrészről felismertem, 
hogy nekem annyi mindenem megvan, amiért hálás lehe-
tek, és én tudok ebből másoknak is adni.  
- Szeretnél visszamenni? 
- Igen, de most más feladataim vannak. Négy évig biz-
tosan itt leszek tanító. Megtaláltam a SZIGNUM-ban is a 
helyem, élvezem a feladataimat, de ha lehetőségem 

adódik, a 
misszióba is 
szívesen 
mennék.  
- Mit adott 
számodra az 
írás? 
- A legnehe-
zebb nekem 
a hazaérke-
zés volt Afri-
ka után. Az, 
hogy megfogalmazhattam a gondolataimat, az érzései-
met, sokat segített az élmények feldolgozásában. Az 
írásba elsősorban a családom biztatására fogtam bele, 
és az eddigi visszajelzések nagyon pozitívak. A könyvvel 
a célom az volt, hogy azoknak a hangját közvetítsem, 
akik ott élnek.  
- Tartod a kapcsolatot velük? 
- A nővérekkel igen, és valamennyire tudom követni a 
gyerekek sorsát is. Az utánam szolgálatot teljesítőktől 
értesültem, hogy az egyik volt óvodásom azóta osztá-
lyelső lett, a plébániai csoportomból a nagyobbak közül, 
már van, aki édesanyává vált. Karácsonyra írtak nekem 
levelet és rajzoltak is.  
- Az életedben valamiképp mindig jelen van a misszió, bár-
hol legyél! 
- Valóban. Amikor hazaérkeztem missziós év volt, aztán 
következett a Városmisszió, és most Makón is szerveztünk 
gyermekcsoportot, ahová két hét múlva, április 9-én, 
lesznek beavatva az újak. Hat kisgyermek tesz tanúsá-
got majd, ami óriási öröm a számomra.  
- Mit mondhatunk akkor, mi számodra a misszió? Cél, kül-
detés, hivatás? 
- Ez az életem. Lendületet ad, annak érzését, mint ami a 
Szeretetszolgálat lényege is; tegyünk másokért, együtt, 
valami jót. Nekem ez nagyon fontos.  
 

HOSPICE TANÁCSADÁS A VÁROSBAN 
Makón, a dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház és Rendelőinté-
zetben Kóczián Zsófia doktornő kezdeményezésére, 
HOSPICE tanácsadás indul a betegek és hozzátartozók 
részére, csütörtökönként, két órás időtartamban. A 
HOSPICE szó jelentése menedékhely. A mozgalom a halál 
eljövetelekor, az emberhez méltó körülmények megterem-
tésére, a haldokló ember speciális ellátására indult útjá-
ra. Lényege, hogy nem intézményesített formában, a csa-
ládon belüli ápolás, gondozás megvalósítására irányul, 
amely a halálos betegségben szenvedőt támogatja, hogy 
kielégítő minőségű életet élhessen halála pillanatáig. A 
városban hiánypótló, nemes cél támogatására szolidáris 

demonstrációt szerveznek 2011. április 27-én, délután 4 
órakor, amelyhez bárki csatlakozhat. A belvárosi római 
katolikus plébánia elől indul a menet, amelyben a részt-
vevők egy rövid táv végigsétálásával, vagy lefutásával 
és a HOSPICE-t jelképező sárga szalag viselésével fejez-
hetik ki támogatásukat. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők! 

SZERETETSZOLGÁLAT 
A Szeretetszolgálat 10. évfolyamos tanulói a március 19-
i, szombati munkanapot a foglalkozásaiknak helyet adó 
plébániai termek takarításával töltötték. A jó hangulatú 
és hasznos délelőtt befejezéseként paprikás krumplit főz-
tek a szabadban.  

A Gyökerekig ható vallomás 2390 Ft-ért megvásá-
rolható a makói rendházban, vagy megrendelhető a 
www.alexandra.hu, illetve a www.publicon.hu oldala-
kon is. A könyv bevétele az afrikai missziót támogat-
ja.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba 

- válogatta az IDB - 
 
Aktuális: 
     LEGYÉL TE A MIDÖK KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐJE! 
→ Valósítsd meg ötleteidet 
→ Légy kreatív és megbízható 
→ Segédkezz a Makói Ifjúsági Klubban 
→ Szervezz programokat 
→ Add önmagad!  
 

Városi Diák Önkormányzati választások: 2011. április 28. 

 

Vicc-morzsa: 
- Uram, egy különleges papagájt vennék! 
- Rendben van. Látja, itt ez a zöld beszél németül, ango-
lul, kívülről ismeri a telefonkönyvet, 100 dollár. A kék is-
meri az összes játékautomata kódját, 150 dollár. A sárga 
rokonságban van az Interpol főnökének papagájával, 
200 dollár.  
- Fantasztikus! És az a kopasz a sarokban mit tud? 
- Azt én sem tudom, de 500 dollárnál nem adom alább, 
mert a többiek csak főnöknek szólítják.  

A Legek könyvéből: 
Idén októberben kide-
rült, hogy egy Borneón 
befogott, közel 57 cen-
timéteres botsáska a 
világ leghosszabb is-
mert rovara. A sáskát 
még 1989-ben egy 
borneói falu lakója mutatta meg Datuk Chan Chew Lun 
malajziai amatőr természetbúvárnak, aki az egyedet ké-
sőbb a londoni Természettudományi Múzeumnak ajándé-
kozta - azóta is ott őrzik.  
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: A Karib-tenger kalózai - Ismeretlen vizeken 
Jack Sparrow és Barbarossa kapitány újra hajóra száll-
nak. A cél ezúttal az ifjúság forrásának felderítése. Azon-
ban nem egyszerű feladat ez, eddig senkinek nem sikerült 
megtalálnia.  

Téltemetés diák-módra 
Március 10-én, Makó város Diákönkormányzata szerve-
zésében télbúcsúztatót rendeztek, melyen a hagyomá-
nyoknak megfelelően, minden iskola egy kiszebábut ké-
szített. A kiszebáb készítése és elégetése régi néphagyo-
mány, amely szerint így elűzhető a rossz idő, a betegsé-
gek és bajok. Gimnazistáink nevében Fábián Máté (12. 
G), Szűcs Sándor (10. G) és Szilvási Péter (9. G) készítet-
ték el a SZIGNUM bábuját, amely ötletességével összesí-
tésben a II. helyezést szerezte meg. Köszönjük a segítsé-
get Borsosné Majoros Melindának, Vajda Magdolna ta-
nárnőnek és napközis csoportjának! 
 

Tesz-Vesz Gyerekek a SZIGNUM-ban 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye aktivitásra ösztönző 
kezdeményezésén, a Tesz-Vesz Tavasz programon isko-

lánk tanulói minden évben részt vesznek. Az idei hétvégén 
a 10. G-sek vállalták, hogy munkájukkal segítik környeze-
tük szépítését, rendbetételét. Idén kerítést festettek, ástak, 
veteményeskertet alakítottak ki a kollégium udvarán, és 
palántáltak diákjaink. Az önzetlen hétvégi munkálatokat 
finom bográcsos ebéd elfogyasztásával koronázták meg.  

 
Vizes megmérettetés 

Március 22-én, a Víz Világnapja alkalmából rendezett 
vetélkedőn több gimnazista csapatunk is szépen szere-
pelt, Kocsis-Savanya Antal tanár úr felkészítése mellett. 
Miklai Péter, Szelei László és Szűcs András a VI., míg Csíki 
Patrik, Csonka Patrik és Farkas Norbert a VIII. helyet sze-
rezték meg. További lelkes versenyzést kívánunk! 

„ÉVEKBE TELT ÉS RENGETEG MUNKÁBA, HOGY EREDMÉNYEKET ÉRJEK EL.” 
GÉMES TAMÁS A VÁROSI SZAVALÓVERSENY HELYEZETTJE LETT 

 
Mindenki számára átlagos napnak indult március 10-e, kivéve nekem és osztálytársamnak, Viktóriá-
nak. Ránk ugyanis nagy megmérettetés várt. Mi képviselhettük a SZIGNUM-ot az iskolai szavalóver-
seny győzteseiként a városi megmérettetésen. Számoltuk az órákat, a nagy pillanatig. A készülő-
dést követően, Viki édesanyja kísért el minket. Elkezdődött a nagy versengés. Egyre több és több 
szép verset hallottunk, míg sorra kerültünk. Elszavaltuk mi is a versünket, amit szerintünk nagyon jól 
sikerült. A zsűri a végén mondta, hogy végeredmény csak március 15-én lesz. A nagy várakozás időszaka követke-
zett. Próbáltam lekötni magam, de sehogy sem ment. Mindenben csak a verset láttam és az eredményhirdetés járt 
az eszemben. Végre elérkezett március 15-e napja, hazánk egyik legfontosabb nemzeti ünnepe és egyben a he-
lyezések kihirdetésének alkalma is. Édesanyámmal 1 órakor elkezdtünk készülődni, hogy ott legyünk két órára. Az 
ünnepség kezdetén gyönyörű verseket hallottunk, és utána jött a lényeg. A polgármester úr a színpadon hirdette ki 
a zsűri döntését. Végre jött a mi korosztályunk. Aki nem ért el helyezést, az jutalomkönyvet kapott. Iskolatársaim, 
Viki és Gyuri is különdíjasok lettek. Ezután kerültek sorra a helyezettek. Én a IV helyet értem el. Amikor kimondták a 
nevem, annyira megörültem, hogy majdnem felbuktam a színpad szélében. Jutalmul kaptam két szép nagy könyvet.  
Szeretném mindenkinek ajánlani a versmondást, és azt tanácsolom a többieknek, hogy sohase adják fel mert nekem 
is évekbe telt és rengeteg munkába, hogy eredményeket érjek el.                                                Gémes Tamás 6.a 



 

 

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 

 

Felelős kiadó:  
Szűcs Péter 
Szerkesztő:  
Szabó Anita 

Fotó: Majoros Márton 
Tördelés:  

Hudák Szabolcs 

HÍREK 
SZIGNUM rajzpályázat 

A Brzózka Marek tanár úr által meghirdetett „Mi iskolánk” 
rajzpályázatra több, mint 40 pályamunka érkezett. A nagy 
előadóterem előtti folyosón kiállított rajzokra március köze-
péig adhatták le szavazataikat tanulóink. A zsűri és a kö-
zösségi vélemények alapján az alábbi diákok bizonyultak a 
legügyesebbeknek: 
Épület kategóriában: Brutyó Sándor(6.a), Pipicz Gábor(2.a) 
Csendélet kategóriában:  
Nagy Rebeka(3.a)és Pécsi Noémi (8.G) 
Közönségdíj: Budai Alexandra (8. a) és Halupka Bence (5.a) 
A többi pályázónak is köszönjük munkájukat és további szép 
sikereket kívánunk: Mucsi Tímea (3. a), Weszely Bence (3. a), 
Kovalik Dzsenifer (4.a), Boros Franciska Leonetta (6. a), 
Daróczi Kamilla Csenge  (3. a), Sajtos Alesszia (3. a),  Bács 
Rebeka (4. a), Fletan Betrix   (6. a), Vajna Adrienn (3. b),  
Balla Zsolt Tamás  (5. a), Dévai Virág (5.a), Vígh Anasztázia 
(5. a), Csizmazia Réka (5. a), Kádár Eszter (3. b), Gyimesi 
Norman (3. b), Bader Zoltán (3. b),  Czirják Gréta (2. a), 
Ramotai Cintia (2. a), Györe Stefánia (2. a), Gera Brenda 
(3. b), Bács Erzsébet (3. b).  

Népdalos sikerek 
Kiss Rózsa tanárnő által felkészített tanulónk, Daróczi Kamil-
la és Hya Tamzini (3.a) a március 17-én Makón megrende-
zett Népdaléneklési Versenyen a II. helyet szerezték meg. 
Gratulálunk a szép eredményhez! 

Okos SZIGNUM-osok 
Az „Okos hatosok” nyíregyházi fordulóján Dobra Tamás, 
Reisz József, Stachó Vivien, Fábián Gergő, Csizmazia Réka 
és Weszely Regina 5. a osztályos tanulók az elérhető 300 
pontból 299-t szereztek meg. Az ügyes diákokat Pletka 
Józsefné és Vigh Istvánné matematika tanárnők készítették 
fel.  

Balladák versenye 
A makói Balladamondó Versenyen, március 23-án, Kádár 
Johanna tanulónk emléklapot kapott. Felkészítette Barócziné 
Jantos Éva tanárnő. Gratulálunk! 

SZIGNUM a médiában 
Április 9-én, szombaton, 12:05-kor, a Duna Tv csatornáján 
összefoglaló látható a SZIGNUM Gyermekmisszió életéről 
és munkájáról. A felvételen Fidelis nővér és a résztvevő gye-
rekek nyilatkoznak. Mindenkinek ajánljuk figyelmébe ezt a 
bensőséges hangulatú, tanúságtevő műsort! Hirdetéseinkről, 
felhívásainkról állandó felületeinken és szóróanyagainkon 
tájékozódhatnak. Mindig aktuális tartalomért, friss hírekért 
böngésszék a www.szignum.hu honlapunkat! 

ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 
Iskolatörténeti kiállítás nyílt a SZIGNUM-ban, kettős jubileu-
mi ünnepünk kapcsán. A Szűcs Tamás tanár úr által szerkesz-
tett, gazdagon illusztrált anyag a kezdetektől mutatja be 
napjainkig intézményünk történetét. A nagy előadó terem 
előtt látható tablók egyben vetélkedő témái is. A versengés-
ben a szöveges részek alapján feltett kérdések megválaszo-
lásával és annak gyűjtőládába leadásával lehet részt venni.  

Sport, sport, sport: Nagyot futottunk! 
A márciusi, hagyományos Város és Térsége Mezei 
Futó Diákolimpián 40 SZIGNUM-os 31 érmet ho-
zott el, Kanderné Németh Györgyi tanárnő tanít-
ványai közül. Az 1-2. osztályos fiúk csapatban 
ezüstérmet szereztek: Dévai Kristóf, Bohák Dominik, 
Szalai Péter, Pipicz Gábor, Reisz Gábor, Kiss Le-
vente. Bohák Dominik (2. a) egyéniben 4. helyet 
szerzett. Az 1-2. osztályos lányok csapata a dobo-
gó III. fokára álhatott: Túri Edina, Vadlövő Anna, 
Juhász Kitt, Rácz Dóra. Varga Réka (2. b) egyéni-
ben aranyérmet szerzett. A 3-4. osztályos fiúk kö-
zül a Lakatos Antal, Marsi Gergő, Dobra Tamás, 
Kunos Márkó, Illés Ákos alkotta csapat a dobogó 
III. fokára állhatott. Csíki Botond (5. a) egyéniben 
8. lett. A 3-4. osztályos lányok csapata ezüstérmes 
lett: Szekeres Réka, Bencze Tünde, Vajna Adrienn, 
Bács Erzsébet , Korcsog Gyöngyi. Egyéniben Sze-
keres Réka 4., Vajna Adrienn 6., Bencze Tünde 9. 
helyen ért célba. A 7-8. osztályos lányok a III. he-
lyezésnek örülhettek: Gyulai Renáta, Bódi Tünde, 
Abonyi Renáta, Rácz Piroska és Túri Dzsenifer. A 
fiúk csapata az ezüstérmesek körét erősítették: 
Vajna Martin, Szabó Péter, Oláh Gábor, Valach 
Imre és Miklai Péter. Vajna Martin egy 4. helye-
zést is magáénak tudhatott. További szorgalmat és 
kitartást kívánunk a sport területén eredményes 
futóinknak és nevelőjüknek!   

LOGIKAI FELADVÁNY 
 

Öt gyerek a következőt állítja egymásról: 
András: - A fiútestvérem teniszezik. 
Bea:       - Pontosan két fiútestvérem van.  
Csaba:   - Nincs fiútestvérem. 
Dóra:     - Fiútestvérem hegedül. 
Erik:      - A leánytestvérem szereti a matematikát.  
Ki lehet Csaba testvére, ha mindenki igazat mond? 
Jó gondolkodást mindenkinek! A megfejtéseket a 
kortefai@szignum.hu e-mail címre küldjétek, vagy 
az iskola portáján adjátok le!                                                         
                                       Körtefái Klára tanárnő 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2011. április 

  Készülődés a Városi Művészeti Szemlére 

   7. cs 16 ó Munkaértekezlet 

 11. h Költészet napja 
12. k IV. Bábel-nap: a nyelveken szólás napja 
15. p Közös iskolai szentmise. Passió 

16. szo 
-26. k 

Tavaszi szünet 
Nagyhét, Húsvét ünnepe 

27. sze Szünet utáni első tanítási nap 

28. cs 12. G osztályozó értekezlete 

30. szo Gimnáziumi ballagás 

MÁJ. Diákpárbaj 

02. h Írásbeli érettségi kezdete 

5. cs Tanári lelki délután névnapozással egy-
bekötve 


