
 

 

        

VII. évfolyam 5. szám 2011. május 

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 támogassa a 

SZIGNUM alapítványát!  
A kedvezményezett adószáma:  

18450871-1-06  A makói Szent István Egyházi Iskoláért 
Alapítvány                                               

A kedvezményezett technikai száma, neve: 
0011  Magyar Katolikus Egyház 

Köszönjük, hogy ebben az évben is ránk gondolt! 
Határidő: 

2011. május 20. 

Édes, jó Istenem, hallgasd meg imám, 
Áldd meg az én drága, édes, jó Anyám! 

Oly sok jót tett velem, el nem mondhatom,  
A nevét imámba belefoglalom. 

Addig vagyok boldog, míg Ő van velem, 
Éltesd Őt sokáig, Uram, Istenem! 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT ÉS A NAGYMAMÁKAT! EGY HÓNAP – EGY AFORIZMA 
„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a 
játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a 
munkájában megtalálja a valamikori játék han-
gulatát.”                                     (Sütő András) 

 
GYERMEKNAP: MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA 

”Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod 
közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az oltha-
tatlan vágyat a végtelen tenger iránt. „                                             (Antoine de Saint-Exupéry ) 

PEDAGÓGUSNAP A SZIGNUM-BAN: 2011. MÁJUS 27. 



 

 

FÓKUSZ - GIMNÁZIUMI BALLAGÁS 

SZŰCS PÉTER IGAZGATÓ ÚR GIMNÁZIUMI BALLAGÁSI BESZÉDE 
 
Tisztelt Szülők, tanárok, diákok, ballagó 12. G-sek! 
 
  Két gondolat köré építettem a beszédemet. Az első: 
változás a fejlődés jegyében.  Mottója: „Kissé rosszak a 
reflexeim. Egyszer elütött egy autó, amit két ember 
tolt.” (Woody Alen) 
  Nagyon fontos lesz az életetekben, hogy megérezzé-
tek, ha váltanotok kell. Ezt persze elsősorban a majdani 
munkátokra értem. Annyira gyorsan változik a világ, mi-
kor mire van szükség, hogy sajnos nem élhetitek le az 
életeteket úgy, mint a nagyszüleitek, de még úgy sem, 
mint a szüleitek többsége. Nem létezik ma már nyugdíjas 
állás. Ami az egyik évben jól megy, jövőre már lehet, 
hogy nem hoz megélhetést. Jó reflexeket kívánok nektek 
ahhoz, hogy felismerjétek az idők jeleit. Aki jókor lép és 
jó helyre, az fog boldogulni. 
  Tanulság: Egész életünkben fejlődnünk kell. Aki nem 
fejlődik, az romlik – mondják a bölcsek.  
Így van ez az iskola életében is. Folytonosan figyelnünk 
kell a környezetünk igényeinek változásait és a világ 
folyását. Folytonosan előre kell tekintenünk, hiszen az 
iskola elsődleges feladata a gyerekek felkészítése a 
jövőre. A jövő kihívásainak kell megfelelnie a tanítvá-
nyainknak, és nem a múlt kihívásainak. 
  A 12 éves kis Karol focizott a templomkertben és be-
rúgta a helyi templom ablakát. Erre mit ad Isten, holnap, 
május 1-jén Rómában, hatalmas ceremónia közepette 
fogják boldoggá avatni. Azóta a világon mindenki ismeri 
a nevét, és aki csak közelebbi ismeretségbe került vele, 
mindenki szeretettel emlékezik vissza rá – no nem a 
templomi incidens miatt – úgy ismerjük, hogy II. János Pál 
pápa.  
  A 16 éves ifjú, Albert bizony szégyenszemre megbukott 
matekból. Erre az édesapja kipakolt mindent a szobájá-
ból, csak egy íróasztalt és egy széket hagyott benn, a 
kezébe nyomta a matek könyvet és bezárta rá az ajtót. 
Albert elkezdte olvasgatni, és rájött, hogy tök érdekes, 
nem is gondolta volna. Ma mindenki ismeri a nevét: Al-
bert Einsteinnek hívják. 
  A 17 éves Pista így emlékszik vissza: „7.-es koromban 
baleset ért engem: megbuktam. Magyar irodalomból 
buktam meg. Ami egy író múltjában ritka gusztusos szep-
lő, és nem valami Ady-t lobogtató lázadások miatt kerül-
tem én szembe holmi vaskalapos tanárokkal, én készület-
len voltam, nagyképű, teljesen igazuk volt” – írja Örkény 
István, akit minden magyar ember azóta jól ismer, mint 
kiváló és jó humorú írót.  
  Ezt csak azért mondtam, hogy még az iskolában sem 
dől el minden, mi lesz belőletek, és hogyan ismer benne-
teket a környezetetek, hogyan emlékszik majd vissza 
rátok a világ. Sokat fogtok még változni. Az a fontos, 
hogy a változásotok fejlődésben nyilvánuljon meg. A 
templom ablakát labdával belövő Karolból lett a pápa, 
a matekból megbukó Albertből a leghíresebb fizikus és 
a magyar irodalomból megbukó Istvánt azóta tanítják a 
magyar irodalom könyvekből. Nem végleges hogy szak-
mailag mivé váltok, az érdeklődési körötök sem, az pe-
dig végképp nem, hogy valójában kivé fejlődtök. Nem 

akarom ezzel azt állítani, hogy nem meghatározó az 
életetekben az elmúlt 12 év. Azt hiszem, nagyon is az 
lesz. De hogy ezekből az alapokból mit építetek fel, az 
legnagyobb részt rajtatok múlik.  
Abban bízom, hogy megértitek azokat az értékeket, 
aminek mentén terelgettünk titeket, és nem jártok úgy, 
mint a szegény jó barát.  
  A szegény ember hosszú idő után találkozott régi jó 
barátjával, aki közben nagyon gazdag ember lett. 
Együtt vacsoráztak és a régi időkről beszélgettek. A sze-
gény ember elaludt. A gazdag egy jókora gyémántot 
dugott a zsebébe. A szegény nem vette észre ezt, és élte 
a nincstelenek sorsát továbbra is. Egy esztendő múltán 
újból találkoztak.   
   - Áruld el – szólt a gazdag -, mi volt az oka, hogy nem 
találtad meg a kincset, amelyet a zsebedbe dugtam? 
Azt hiszem, ez a legkomolyabb ítélet, és csak remény-
kedhetünk, hogy nekünk ne szegezze valaki életünk so-
rán: mi volt az oka, hogy nem találtad meg a kincset, 
amelyet a zsebedbe dugtam?  
Nekünk tanároknak ebben kamatozik a munkánk, ha a 
szavaink, életre kelnek a mindennapjaitokban.  
 A második gondolat: mi az, ami fontos és mi az, ami 
felesleges.  
Mi az, amiért érdemes törni magunkat, és mi az, ami va-
lójában felesleges.  
Vannak körök, amiket nem érdemes megfutni, mert nem 
a boldogságunkat szolgálják. Többet ér talán a tiszta 
szívű szegénység, mint a megterhelt gazdagság.  
Ne feledd, hogy mi a cél. Annyi minden hajt bennünket a 
pénz, az anyagiasság uralma alá. Uralkodik rajtunk a 
mammon. És képesek vagyunk elfelejteni a legfontosab-
bat, hogy miért élünk. Hogy üdvösségünk legyen Jézus 
Krisztusban. Semmi másért. Ez az üzenet, amit magatok-
kal kell vinnetek, kedves gyerekek.  

Kedves ballagó 12-esek, Isten veletek! 
Makó, 2011. április 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÉRÜKET ADTÁK 
2011. április 14-én, 18. életévüket betöltött végzős di-
ákjaink a makói Véradó Állomáson, már hagyománynak 
számító módon, vért adtak Horváth János igazgató-
helyettes úr vezetésével. Az önkéntes és lelkes véráldo-
zat karitatív célokat szolgált. Köszönjük a ballagást 
megelőző nemes tettet Csönge Renátának, Fábián Máté-
nak, Gyursánszki Jánosnak, Kutas Dánielnek, Lakatos 
Nikolettának, Majoros Máténak, Ormándlaky Szintiának, 
Palatinus Istvánnak és Sásdi Viviennek!  

ELBALLAGTAK… 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

AZ ÉRETTSÉGI 
   Az idei matúra iskolánk történetében már a tizenkettedik. Alapjaiban nem különbözik az elmúlt 
esztendők kétszintű megmérettetéseitől, csak minimális módosítás történt a megszervezésben. 
Nálunk továbbra is népszerű az előrehozott vizsga: a mindig kedvelt informatika mellett az 
ének-zenét választotta egy diák. Ilyen vizsgát olyan tárgyból érdemes 11.-eseknek tenni, amit 
10. után már nem tanulnak – különben osztályozó vizsga kell hozzá.  
   A kötelező magyar, matematika és történelem mellett angolból, németből, franciából és latinból, valamint bioló-
giából, informatikából, énekből és fizikából vizsgáznak tanítványaink a SZIGNUM-ban. Emelt szintű vizsgát tesz 
angol illetve latin nyelvből egy-egy tanuló. Ők korábban középszinten már teljesítettek, ez a szintemelő vizsga in-
gyenes lehetőség a középfokú nyelvvizsgával egyenértékű bizonyítvány megszerzésére. Az írásbelik május 2-án 
kezdődtek és iskolánkban 18-áig tartanak. A szóbeli középszintű vizsgák időpontja június 17. Érettségi elnökünk 
egy németszakos csongrádi tanárnő lesz.  
   Az érettségin különösen fontos a precíz adminisztráció, amit egy igen jól használható szoftver is segít. Ezen dolgo-
zunk a vizsgára jelentkezéstől az eredmények továbbításáig; a szóbeli vizsgák jegyzője Körtefái Klára tanárnő 
lesz.                                                                                                                   Horváth János igazgatóhelyettes 

A TOLERANCIA ZARÁNDOKAI 
   A másik ember tisztelete és elfogadása alapvető emberi jog és igény. Ugyan-
akkor rohanó és gyakran önző világunkban a másikra történő figyelés nem része 
mindennapi életünknek. Ez pedig így nincs jól! 
   Lapunk olvasóit már több alkalommal is tájékoztattuk iskolánk sikeres Európai 
Uniós pályázatáról, amelynek a keretében egy bolgár és egy lengyel iskolával 
alakítunk ki testvériskolai kapcsolatot. A pályázat keretében üzeneteket váltottak 
a gyerekek, amelyekben kifejtették nézeteiket a tolerancia témájával kapcsolat-
ban. Plakátokat alkottak, fotókat készítettek, filmet forgattak. Mostanáig a kap-
csolatot az internet segítségével tartottuk egymással. Eljött azonban a személyes találkozás ideje! 
   Május 6-án 8 diák és 4 pedagógus utazott a bulgáriai Plovdivba, hogy a lengyel küldöttséggel együtt személyes 
találkozással és együttműködéssel mélyítsük el kapcsolatainkat. A kint töltött egy hét alatt lehetőség nyílik arra, 
hogy beszámoljunk az iskolánkban végzett munkáról, meghallgassuk a többiek beszámolóját, közös alkotásban ve-
gyünk részt és még egy kis városnézést is beiktassunk.  Reméljük, hogy élményekben és tapasztalatokban gazda-
godva térünk vissza, amelyek hozzásegítenek, hogy a tolerancia gondolata minél több emberben, minél inkább 
elmélyüljön.                                                                                                          Csapóné Mátó Mónika tanárnő 

LEGEK BÁBEL-NAPJA 
   2011. április 12-én került sor a SZIGNUM-ban a kis-
térségi Bábel-nap megrendezésére. A már hagyomány-
nak számító Nyelveken Szólás Napja minden eddigi ér-
deklődést felülmúlt. A város és térség iskoláit 65, négy-
fős csapat képviselte. Az idei, 4. alkalom a „legek” téma 
köré szerveződött. A nemes elméleti  és színpadi versen-
gést iskolánk idegen nyelvi munkaközössége szervezte. A 
nyitó produkciót a 10. G osztály mutatta be, egy színes 
tánc-kavalkáddal, melyben az angol keringő, az orosz 
népi és modern tánc mellett az ősember mozgását is 
megelevenítették. Ezt követően harmadikos németeseink 
közkívánatra előadták Piroska és a farkas humoros tör-
ténetét. A vetélkedőben a négyfős csapatok műveltségi, 
ország ismereti kérdésekre válaszolhattak, majd country-
táncházban vezethették le a nap izgalmait, igazi ma-
gyaros zsíros kenyér elfogyasztása mellett.  Köszönjük a 
résztvevő csapatok, a szervező és felkészítő nevelők 
munkáját! 

A vetélkedő az alábbi eredményekkel zárult: 
1. korcsoport (5-6. osztály) 
I. Wise Owls (Pitvaros) 
II. Titanic (SZIGNUM) 
III. Kaszások (SZIGNUM) 
2. korcsoport (7-8. osztály) 
I. Rókák (Karolina, Szeged) 
II. Nyuszikák (Karolina, Szeged) 
   Black Stars (MÁI) 
3. korcsoport (9-12. évfolyam) 
I. Fecskék (Karolina, Szeged) 
II. Pussy Cats (SZIGNUM) 
III. Jelly Teddies (JAG) 
A helyezettek ajándék- 
és édességcsomagokban 

részesültek.  
 

Gratulálunk! 
 

Rajzos sikerek 
Nemzeti ünnepünkre rajzpályázatot hirdetett Makó és térsége országgyűlési képviselője, Mágori Józsefné, Ezer-
nyolcszáznegyvennyolc, te csillag! címmel. A SZIGNUM tanulói közül arany minősítést kapott Weszely Regina(5.a), 
aki ezért budapesti kiránduláson vehet részt. Az ezüst minősítést kapott diákjaink Ópusztaszerre kirándulnak május 
26-án: Fehér Nikoletta, Pipicz Gábor, Gyüre Dorina, Stachó Natália, Weszely Bence, Miklai Gergő, Reisz József, 
Halupka Bence, Dévai Virág, Csíki Botond, Árva András, Balla Zsolt, Kőrösi Fanni, Csizmazia Réka, Fábián Gergő, 
Stachó Vivien, Frőhling Bence, Jakab Melinda, Szabó Katalin, Misinszki Márton. A többi résztvevő emléklapot ka-
pott. Gratulálunk!  



 

 

A 24. ÓRÁBAN MENTI BÁNÁT EMLÉKEIT CZANK GÁBOR ATYA 
 
   Az idei tanévben felpezsdült a SZIG-
NUM szomszédságában lévő Szent 
István Király Plébánia élete: hittanos, 
szeretetszolgálatos, gyermekmissziós 
csoportok, imaközösségek, délutáni 
foglalkozások színesítik az egyház-
község életét. Czank Gábor plébános 
atya lelkiismeretesen és lelkesedéssel 
végzi lelkipásztori munkáját. Közvet-
lensége, támogató és nyílt hozzáállása 

a feladatokhoz mindannyiunk számára nyilvánvaló, mint 
ahogyan már tudjuk azt is, hogy kedveli a Shrek betétdalát, 
a Halleluját. Áprilisban viszont újabb területen mutatkozott 
be Gábor atya. Szülőföldjéről készült fotóiból nyílt kiállítás 
a helyi múzeumban, amelyet bánsági emlékeket bemutató 
előadása követett.  
- Mióta foglalkozik kutatómunkával? 
- Igazából nem gyűjtő szándékkal indult ez a folyamat. 
Először végigfotóztam a nagyszüleim falujában a templo-
mot, a temetőt, amit újabb és újabb települések követtek. 
Ma már közel 300 bánsági községet örökítetem meg 
fényképeken, főként Arad és Temesvár környékén.  
- Miért pont ezt a vidéket választotta? 
- Egyrészt, mert innen származom, másrészt megéreztem 
annak a vallási, nemzetiségi kavalkádnak a varázsát, ami 
ezt a területet áthatja. Bolgárok, svábok, horvátok és 
szlovákok laknak itt, akik a maguk szokásaival, stílusával, 
építészetével, hagyományaival vannak jelen, igaz eltűnő 
módon.  
- Mit kell tudnunk a Bánságról? 
- Három folyó, északon a Maros, nyugaton a Tisza, Délen 
a Duna által határolja, régen Temesközként, Bánátként 
nevezték. Valójában Arad, a régi Torontál, Temes és 
Krassószörény megyéket foglalja magába. Savoyai Jenő 
űzte ki erről a területről a törököket, ezért az osztrák ud-
var sokáig fenntartotta magának, mint provinciát. Nekik 
köszönhető a németek, délszlávok betelepítése, ami foly-
tán egy nagyon kevert ajkú lakosság alakult itt ki. Jelen-
leg közel 2,5 millió lakosa van, ami két ország, Románia 
és Szerbia között oszlik meg. Kevesen tudják, de ehhez a 
területhez tartozik a Makóhoz közeli Kiszombor, 
Ferencszállás, Klárafalva is, -összesen hét település a Ma-
rostól délre-, Újszegedig bezárólag. Ennyit őrizhetett meg 
Magyarország a Bánságból Trianon után.  
- Mit tud atya tenni az ott élőkért? 
- Néprajzos vénám van, mindent akarok gyűjteni az ott 

élőktől, amit lehet-
séges. Érthető mó-
don, ők nem szíve-
sen válnak meg 
ezektől az emlé-
kektől, csak szomo-
rú, hogy ezek a 
gondosan őrzött 
dolgok a későbbi 
örökösöknek már 
nem jelentenek 
semmit, és így 
gyakran  megsem-
misülnek. Beszélge-
tek az emberekkel, 
megörökítek pilla-
natokat, építészeti 
kincseket. Sajnos 
erre a munkára kevesebb időm van, mint szeretném. Álta-
lában a szabadnapjaimon hajnaltól éjszakáig adódik 
csak lehetőségem. 
- Mit jelent ez az egész Önnek? 
- Nem csak azért, mert pap vagyok, de Evangelizációt. 
Ez a szó Örömhírt jelent, és valóban, azoknak az öregek-
nek, akik már egyedüliként élnek az anyanyelvükkel, a 
szokásaikkal a falujukban, tényleg ezt jelenti. Annak tu-
datát, hogy valakinek még fontosak, hogy nem felejtik el 
őket, hogy megmarad valami a kultúrájukból.  
- Mekkora már a gyűjtemény és mi lesz a további sorsa? 
- Nagyon sokrétű az anyag: nyomtatványok, imakönyvek, 
szobrok, rózsafüzérek, szentképek, fényképek alkotják. 
Időszerűvé válik a leltározásuk, rendszerezésük. Távlati 
terveim között szerepel ezen felül könyv kiadása a témá-
ban, és később egy állandó kiállító hely kialakítása, ami 
akkor is megtekinthető, gyarapítható lehessen, mikor már 
én sem leszek.  
- S mi lesz Bánát sorsa? 
- Sajnos a jelenlegi helyzet szomorú. A 24. óra 60. percé-
ben járunk. A németség szinte teljesen eltűnt mára, s a 
magyarság jövője sem biztató. Szórvány jellegéből adó-
dóan a hanyatlás útján halad. Nekünk feladatunk, hogy 
mentsük még, ami menthető. Erre biztatom a kutatás iránt 
fogékony fiatalokat is, mert Bánát megérdemli, hogy 
őrizzük, segítsük ily módon.  
- Mit érez, ha erre a területre gondol? 
- Örömöt, pihenést, és megnyugvást is. Amiatt, hogy vala-
mit megőrzök, továbbadok belőle, s így tovább éltetem a 
szülőföldemet, a Bánságot.                           Szabó Anita  

VELÜNK TÖRTÉNT 

A Bánság 

Futottak a Hospice Szolgálatért 
A Hospice alapgondolata, hogy a gyógyíthatatlan betegeknek és hozzátartozóinak támaszt nyújtson a 
betegség fennállása alatt és a gyász időszakában. A szolgálat nem intézményesített formában, a csa-
ládon belüli ápolás, gondozás megvalósítására irányul, amely a halálos betegségben szenvedőt támo-
gatja, hogy kielégítő minőségű életet élhessen halála pillanatáig. Makón, a dr. Diósszilágyi Sámuel 
Kórház és Rendelőintézetben Kóczián Zsófia doktornő kezdeményezésére, HOSPICE tanácsadás indul a betegek és 
hozzátartozók részére, csütörtökönként, két órás időtartamban. A városban hiánypótló, nemes cél támogatására 
szolidáris demonstrációt szerveztek 2011. április 27-én, melyhez bárki csatlakozhatott egy rövid táv lefutásával, 
végigsétálásával. A SZIGNUM számos tanulója és több tanára fejezte ki támogatását a részvétellel, melyet az is-
kola részéről Fidelis nővér szervezett.  



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

„Csak az olvassa versemet,  
ki ismer engem és szeret.” 

ÜNNEPI BESZÉLGETÉS A KÖLTÉSZET NAPJÁN 
 
   Árpilis 11-e József Attila születésnapja és a költészet napja. Ebből az alkalomból 
vendégünk volt Fenyvesi Félix Lajos, a húszkötetes szerző: költő, újságíró, gyerekme-
sék és versek alkotója, esszéista – József Attila bensőséges ismerője, Pilinszky barát-
ja, akinek istenes írásai olyan tartalmas gondolatokat közölnek, hogy órákig elme-
rengtem egy-egy másfél oldalas szövegén… 
   Megrendítő volt a művész és a gyerekek találkozása. A könyvtár termében töltött el egy tanórát a költővel az a 
gimnazista csoport, akik különösen érdeklődtek a költészet iránt, s egy következő tanórán a gimnázium minden ta-
nulója hallgathatta előadását. A gyerekek a személyes megszólítást követően nyomban jelen lettek a pillanatban. 
Egyszerű, mindenki által érthető szavakat használt, s az életéről és a művészetről: a festészet és a költészet szere-
péről mesélt.  
   Megismertük őt. Őszinte, atyai szavait hálásan fogadta közönsége. Közel került hozzánk, szavaiból átéreztük 
mély vallásosságát, őszinte hitét, és ahogyan kisfiáról és „ügyleteikről” beszélt, úgy érzem, sokan szerettek volna a 
fiú helyében lenni.  
   Minden szavával nevelt. Bölcsességével arra tanított, hogy milyen a világ és hogyan lehet tartalmas életet élni. 
Ott volt közöttünk egy „örökké tartó pillanatban”.                       Mészáros Ildikó tanárnő 

Fenyvesi Félix Lajos 

OLLEXIK-PÁLYÁZAT – 2011. 
 

  Az Ollexik Viktor Alapítvány Ollexik Viktor igazgató úr tiszteletére az idei tanévben is pályázatot 
hirdetett 11-12. évfolyamos diákok részére magyar és angol irodalomból. 
  A kuratórium a magyar irodalmi pályázat kiírásában a „Tűz” témáját jelölte meg, az angol iroda-
lom területéről a „Robert Burns költészete” címet adta.   

  Iskolánkat Gyursánszki János (12.G) képviselte, aki „Fellobban mértékre és elalszik mértékre” címmel nyújtotta 
be dolgozatát. Pályaművében az év vallási ünnepköreinek és profán néphagyományainak motívumaihoz kötötte a 
témát, valamint kitért nyelvi fordulatokra és saját filmélményeire, tábortűzi emlékeire is. Pályamunkájával elnyerte 
a kuratórium 2. díját és az ezzel járó pénzjutalmat.  
  Gratulálunk az eredményes munkához, további szép sikereket kívánunk.     Mészáros Ildikó tanárnő 

A MEGYEI SZAVALÓVERSENYEN IS SIKERREL SZEREPELTEM 

  Reggel indult a buszom fél 10-kor. Az utam a szegedi Mars térre vezetett, ahol már Ágota néni várt. Közösen 
utaztunk tovább Szentesre, a megmérettetés helyszínére. A helyi általános iskola mutathatta be mindenki azt a ver-
sét, amellyel a városi fordulón eredményesen szerepelt. A szebbnél-szebb verseket hallgatva, komoly mezőny ígér-
kezett. A zsűrik az értékelésében arra helyezte a hangsúlyt, hogy ki hozott a korosztályának megfelelő költeményt.  
Izgalommal teli pillanatokat éltem át az eredményhirdetésig, ahol öt helyezettet emeltek ki. Nagy örömömre, a 
második lettem. Ágota néni annyira boldog volt, amilyennek én még nem láttam. A szép eredményről oklevelet 
kaptam, anyukámék is büszkék voltak rám. Most úgy érzem, életem egyik legizgalmasabb napja volt a megyei 
verseny. Kíváncsian várom a folytatást.                                                                                      Gémes Tamás 6.a 

Fidelis nővérnek februárban jelent meg első könyve, amely 1994-1995-ben, Afrikában töltött 
missziós munkájának élményeiből íródott. (Részlet a könyvből) 
„Aztán minden folytatódott a megszokottak szerint, a napi feladatok ellátása, a szüntelen töp-
rengés és éjszakázás. A füzeteket írtam elő minden éjjel, akár egyik, kettőig, sőt valamikor 
még tovább. A napenergia nem sok fényt adott, sőt rájötte, ha túl sokat fogyasztom, akkor a 
zsolozsmánál nincs reggel olyan erős fény. És az hagyján, hogy én nehezen látok, de a többi-
ek is. Gondoltam átváltok gyertyára, de persze itt az is érték. Nehezen keltem reggelente, az 
elején még ötkor, hogy nyugodt időm legyen imádkozni, és sajnos erről mondtam le leghama-
rabb. Néha este kimentem sétálni, közben a csillagokat néztem, olyan közelinek tűntek, hogy 
meg akartam érinteni őket. Hullócsillagot is láttam, így jó sokat kívántam. A Göncölszekér pont 
az udvarunk felett volt, csak a magyarországi látványhoz képest fordítva.”                                                      
A Gyökerekig ható vallomás 2390 Ft-ért megvásárolható a makói rendházban, vagy megren-
delhető a www.alexandra.hu, illetve a www.publicon.hu oldalakon is. A könyv bevétele az 
afrikai missziót támogatja.  

KERESZTELKEDÉS - Húsvét vasárnap váltak Isten gyermekévé és az egyház tagjává azon tanulóink, akik 
részesültek a keresztség szentségében, a Szent István Király templomban: Fehér Nikolett Szilvia, Sándor 
Alexa, Böngyik Gabriella Dorina, Kiss Levente, Tóth-Váczi Debóra, Kiss Erik, Tóth Dominik Renátó, Bács 
Erzsébet, Jani Zétény, Bács Rebeka, Tóth-Kása Dávid, Szabó Péter, Tóth Aranka, Bács Réka, Jakab Me-

linda, Mraznicza László János, Valach Imre, Pál Barbara. 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

ELSŐÁLDOZÁS 
  2011. május 8-án, Húsvét harmadik vasárnapján került sor a Szent István Király 
templomban az elsőáldozásra. Azok a fiatalok részesülhettek a szentségben, akik 
megkereszteltek, hitoktatásban és a vasárnapi szentmiséken részt vettek, valamint 
elvégezték első szentgyónásukat. Első alkalommal vették magukhoz az Oltári-
szentséget iskolánk tanulói közül: Ács Szabolcs, Bács Erzsébet, Bács Rebeka, Bács 
Réka, Basturea Cristina Georgiana, Bajusz Bence, Bencze Tünde, Dévai Kristóf, 
Dudás Bianka, Engedi Richárd, Farkas Dávid, Frőhling Gergő József, Frőhling Ben-
ce László, Gál Dorika, Gráf Valter, Gules Gabriella, Gules Mihály, Horváth Mar-
tin, Horváth Szilvia Mónika, Jakab Melinda Mária, Jani Zétény, Juhász István Tamás, Kádár Eszter Teréz, Kiss Erik 
József, Kőrösi Fanni, Marsi Gergő, Marsi Tamás István, Pál Barbara, Sóki Nikoletta Gitta, Szilágyi Gábor, Tóth 
Dominik Renátó, Tóth-Kása Dávid, Tóth Róbert Adrián, Török Dominik, Túri Dzsenifer Gyöngyi, Vajna Adrienn, 
Valach Imre.  

JUBILEUMI TUDOD-E? 
   - A második világháború a nővéreket sem kímélte meg a szenvedésektől. Nem egy 
helyen új otthont, új létfeltételeket kellett teremteniük. Házaikba menekülteket, sebe-
sülteket fogadtak. Iskoláikat kórháznak foglalják le előbb a németek, később az 
oroszok. Sok fiatal nővér végzett vöröskeresztes tanfolyamot, és részt vett a sebesül-
tek gondozásában. Többen a nővérek közül - mint oly sok magyar leány és asszony 
- áldozatul esett az orosz katonák erőszakoskodásainak. 

- Az iskola előtti téren 1948. május 23-án Mindszenty József (1892–1975) bí-
boros, esztergomi érsek a „Maros-menti Mária-napok” keretében misét celebrált és 
fellépett az egyházi iskolák államosítása ellen.  

-1948-ban intézményeiket, két év múlva pedig házaikat is át kellett adniuk az 
államnak,  leponyvázott teherautókon internáló táborokba hurcolták a szerzeteseket. 
A kommunista kormány betiltotta a szerzetesrendek működését. Amikor elengedték a 
táborokból őket, nem volt hová menniük, nem volt mibe öltözniük. Volt, akit rokonai 
fogadtak be, másokat ismerősök, plébániák. Az idősek közül sokan öregotthonba 
kerültek, akinek senkije nem volt, mert például erdélyi származású, vagy mindenkije 
meghalt, annak nem maradt más, mint cselédnek állni egy családhoz.  

- Az újvárosi nővérek egyike, Szabolcsi M. Olga nővér évekig kántorként dolgozott 
itt Makón. Még hagymatermesztéssel is foglalkozott. Régi tanítványai ma is nagy sze-
retettel emlékeznek meg róla. 

- Az 1948. évi államosítás után Szent István téri Általános Iskola néven működött. 
1959-ben a helyi munkásmozgalom alakjáról, Farkas Imréről nevezték el. 1976-ban 
beolvasztották a Kun Béla (ma Kálvin téri) Általános Iskolába.  

- Az 1950-es megállapodás értelmében az Iskolanővérek két iskolában folytathatták a gimnazista leányok 
oktatását és nevelését: Debrecenben és Budapesten.                                                             Szűcs Tamás tanár úr 

Audiovizuális Emlékgyűjtés a SZIGNUM-ban 

  A SZIGNUM a TÁMOP-3.2.9-08/1/A-2009-0002 – Audiovizuális emlék-
gyűjtés elnevezésű, Európai Uniós projekt nyertes pályázója. A konstrukció 
célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciá-
ra és a toleranciára nevelés fejlesztése. Ennek keretében,  9, 10, és 11.-es, történelem iránt érdeklődő gimnazista 
diákjaink készítenek még élő kortanúkkal interjúkat, a 2. világháború időszakától kezdve egészen a rendszerváltá-
sig. A SZIGNUM 50 beszélgetés elkészítését vállalta a projekt júliusi lezárásáig. Az eltelt egy évben folyamatos 
munka jellemzi a 16 fős diákcsapat munkáját, akik igazi közösséggé szerveződtek. Kutatómunkájukkal feltérképez-
ték családjukban és ismeretségi körükben az interjú alanyokat, történelemből elméleti, kommunikációból és filmké-
szítésből gyakorlati foglalkozásokon vettek részt, bevont négy pedagógus-szakemberünk vezetésével. Megismerték 
a munkához szükséges technikai eszközöket, konkrét interjú helyzeteket gyakorolhattak, elsajátították a kamera-
technika mellett, a vágástechnika lépéseit is. Az adott történelmi korszak ismétlésére és tanítására, interaktív elő-
adások keretében került sor. Filmvetítésekkel erősödött motivációjuk és elköteleződésük a vállalt feladat iránt. Je-
lenleg a tényleges interjúkészítések időszakának utolsó szakaszához érkeztek a résztvevők, akik a meghatározott 
cselekvési terv alapján, eredményesen közelítenek a júliusi projektzáráshoz.  

KRESZ-VERSENY:  Közlekedési ismereteikben mérhették 
össze tudásukat a harmadik és hetedik évfolyamos, 
SZIGNUM-os diákok áprilisban Horváth János tanár úr 
vezetésével. Az ezúttal elméleti jellegű versengésben 
kiválóan vették az akadályokat tanulóink. Köszönjük 
igazgató-helyettesünk odaadó és lelkiismeretes munkáját 

ezen a területen is.  Az elért eredmények: 
3.a: I. Dévai Kristóf, Marsi Gergely, III. Weszely Bence 
3.b: I. Gules Gabriella, II. Illés Ákos, III. Nacsa Gergő 
7.a: I. Tóth Aranka, II. Vajna Martin, III. Ács Patrik 
7.G: I. Fejes Márton, Gyüre Laura, III. Bajusz Bence, Túri 
Dzsenifer 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba 

- válogatta az IDB - 
Friss diákhírek: 

Iskolánkban április 28-án zajlott le a városi 
diákönkormányzati képviselők, valamint a diákpolgár-
mester hivatalos választása. Idén három gimnazista tanu-
lónk indult el, mint diákjelölt, hogy elképzeléseit a jövő 
tanévben megvalósíthassa a többi iskola diákjainak ösz-
szefogásával. A választás napján 5-12. osztályig, reggel 
8 és délután 2 óra között élhettek választójogaikkal diák-
jaink. Az IDB választási bizottságának tagjai ezután elvo-
nultak és összeszámolták a leadott szavazatokat, melynek 
eredményeként a 2011/2012. tanévben, Makó város-
ában Bálint András 11.G és Szűcs Sándor 10.G osztályos 
társaink képviselik majd a SZIGNUM-ot. Mindenkinek kö-
szönjük! 

Jeles napok:  

  Gyermekek Napja - "A gyermek szeme 
a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosít-
ja."                                   Juhász Gyula 

Magyarországon a Gyermeknapot minden évben má-
jusban, az utolsó vasárnapon tartják. 2011-ben ez a va-
sárnap május 29.  

A Gyermeknap a világ sok országában ünnepnap, Ma-
gyarországon 1931-től ünneplik. Az ünnep célja, hogy 
megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről 
és az egymás közti megértésről, valamint a gyermekek 
jóléte érdekében kifejtett küzdelemről.  

Vicc-morzsa: 

Hova ül a tehén a buszon? 
- ??? 
- Legelőre.  

A Legek könyvéből: 

A legnagyobb ma élő madárfajtól 
származó tojással egy kínai farmon élő 
struccpár örvendeztette meg egymást 
és a világot: 2,35 kg volt. 

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: RIO 

A színpompás animációs film középpont-
jában Blu áll, aki egy hím arapapagáj. 
Természetesen fogságban él, egy 
minnesotai kalitka lakója. Egy napon Blu megtudja, hogy 
szilárd hite ellenére, nem ő fajának utolsó példánya, rá-
adásul egy tojóról van szó, akit Jewelnek hívnak, úgyhogy 
elszökik és a napos brazil turistaparadicsom, Rio de Jane-
iro felé veszi az irányt. Erős túlzás persze azt állítani, 
hogy szerelem alakul ki első látásra a két papagáj kö-
zött, mivel Rio háziasított mivoltánál röpképtelensége le-
sújtóbb csak. Jewel, vad és pompásan repül. Mégis úgy 
alakul, hogy együtt kénytelenek életük kalandjára vállal-
kozni, eközben persze mókásabbnál mókásabb karakte-
rekkel találkoznak a szamba fővárosában. 

 

HÉTKÖZNAPI PSZICHOLÓGIA— SZÓ-BESZÉD 
  Hallgatni arany. Ki ne ismerné ezt közmondást. Most erről 
fogunk kicsit gondolkodni. Nézzük meg, mit is jelent ez a 
mindennapokban!    Aktív figyelmet tanúsítsunk a beszélő 
felé, mert ezzel egyrészt további beszélgetésre ösztönöz-
zük, másrészt magunknak is lehetőséget biztosítunk a mon-
danivaló teljes megértéséhez. Nagyon fontos ez, mert a 
kommunikáció során 2-szer kódolódik a beszélő gondolata: 
egyrészt míg a fejéből a szájába ér, másrészt, míg a fü-
lünkből a gondolatainkba férkőzik. Másrészt ehhez kapjuk 
még azokat a kiegészítőket (metakommunikációs eszközö-
ket), melyek segítik, vagy épp nehezítik ezt a megértést. Ha 
nem hagyunk magunknak is elég időt a megértésre, köny-
nyen azt hallhatunk, amit mi akarunk beszélgetőtársuk sza-
vaiból, nem pedig az ő valódi mondandóját.  Amikor nem 
vagyunk biztosak benne, hogy a másik mit akar mondani, 
vagy ha egy fontos vagy érzelmi töltésű információ érkezik 
felénk, mindenképp aktív figyelésre van szükségünk. Ekkor 
különösen figyeljünk a másik által kifejezett érzésekre és a 
közlés tartalmára.  
 Az aktív figyeléssel megtapasztalhatjuk kapcsolataink ja-
vulását is. Ugyanakkor beszédesebbé teszünk vele máso-
kat, így többet és mélyebben árulnak el magukról, mint 
különben tennék.  
Figyeljünk rá, hogy ne játsszuk papagájt közben, vagyis ne 
ismételgessük átfogalmazott formában a beszélő mondata-
it. Ez ugyanis csak a megértés illúzióját adja. Másik hibale-
hetőség az érzelmek lekicsinylése vagy figyelmen kívül ha-
gyása. Ettől viszont az érzelmi töltet nem elmúlni, hanem 
fokozódni fog. Harmadik hibalehetőség a túlzottan gyors 
figyelés, mert így „megelőzve” a másikat, el fogunk kalan-

dozni a beszélgetéstől. A nem verbális kifejezéseket nehe-
zebb ugyan helyesen értelmezni, mint a verbálist, de nem 
lehetetlen. Ha végképp úgy érezzük, hogy nem értjük, mit 
akart ezekkel kifejezni, akkor kérdezzünk rá bátran.  
Társalgási helyzetben a verbális technikával boldogulunk 
legjobban a nem verbális kifejezésekkel, üzleti szituációban 
viszont a nem verbális cselekvés a legjobb stratégia.  Üzleti 
tárgyalás során ne figyeljünk írószerrel a kézben, feljegy-
zéseinket csak utána készítsük el.  
A figyelem színlelése egy üzleti beszélgetés során egyrészt 
bizalomvesztéssel járhat felénk, másrészt elmulaszthatunk 
egy olyan információt, ami későbbi döntésünkhöz fontos 
lehet.  
  Az aktív figyelem megtanulható. Ha biztosak akarunk len-
ni benne, hogy a másik megérti- e üzeneteinket, kényszerít-
sük aktív figyelésre, mondjuk meg neki: „Szeretném, ha fi-
gyelnél  és elmondanád, mit hallottál abból, amit mondtam 
neked. Ne a véleményedet mondd, ne a probléma megol-
dását, hanem azt, mit értettél meg belőle.”  
Ha vitát vagy veszekedést szeretnénk elkerülni érzelmileg 
feszült helyzetben, különösen hasznos az aktív figyelés. 
Mondjuk ilyenkor a következőt: „ Hogy biztosan értsük egy-
mást, valahányszor mondasz valamit, mielőtt válaszolnék, el 
fogom mondani neked mindazt, amit én hallottam. Ha nem 
helyesen értelmeztem mondanivalódat, próbáld újra, amíg 
nem lesz egyértelmű. És te is tedd meg ugyanezt nekem. 
Rendben?” Aztán tegyünk is ennek megfelelően.   
  Figyeljünk tehát aktívan és minden érzékünkkel: szemmel, 
füllel, elmével, sőt, egész testtel. Így boldogabb és sikere-
sebb lehet életünk.  

Szerk.: Körtefái Klára tanárnő 
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HÍREK 
Röplabda bajnokság 

2011. április 14én került sor a SZIGNUM 6. házi röplab-
da bajnokságára. A gimnazista osztályok hagyományos 
versengése idén is a 12. G osztály győzelmét hozta, őket 
a 11. G-sek követték. A képzeletbeli dobogó alsó fokára 
a 9. G évfolyam csapata állhatott fel. A nemes küzdelem 
helyezettjei kupát és oklevelet kaptak. A csapatok edzője 
Kispál Csaba testnevelés tanárunk volt.    
 

LOGIKAI FELADAT 
Kedves lelkes, ám már fáradt Gondolkodó Elmék! Zokogva 
ugyan, de el kell fogadnunk: közeleg a tanév vége, így 
most az idei utolsó feladványt tartjátok a kezetekben.  
 
Egy arab sejk, aki nagy szerelmese a sakkjátéknak, és 
minden nap játszik egy partit, a halálos ágyán azon gon-
dolkodik, melyik fiának adja szeretett kincsét- a gyémán-
tokkal és rubintokkal ékesített sakk- készletét.  Hosszas 
gondolkodás után úgy dönt, hogy az kapja a csodás 
sakktáblát, aki megígéri, hogy haláláig feleannyi partit 
játszik, mint ő. A legidősebb fiú visszautasítja a lehetősé-
get, mondván, hogy nem tudja, mennyi ideig él még az 
apja. A középső fiú is ezt teszi, ugyanezen okból. A legki-
sebb fiú elfogadja a lehetőséget, megígéri, hogy teljesíti 
apja kívánságát. Hogy lehet ezt megtenni? 
  Várom az ötleteket, hisz a legtöbb feladványt megoldó 
ajándékot kap! A megoldásokat leadhatjátok a portán, 
vagy küldhetitek drótpostán is, a kortefai@gmail.com 
címre. Jó szórakozást!  
 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
OSZTÁLYELSŐK A III. NEGYEDÉVBEN 

1. a: Fehér Nikolett, Szekeres Sarolta, Varró Liliána 
1. b:Vadlövő Anna, Túri Edina, Nagy Petra 
2. a: Szekeres Hunor, Szaveljev Ádám, Varró Patrik, Balo-
gi Panna, Czirják Gréta, Györe Stefánia, Mityók Flóra, 
Pipicz Gábor 
2. b: Kordás Patrícia, Széll Zalán, Varga Réka 
3. a: Bende Flóra, Horváth Martin 
3. b: Gules Gabriella 
4. a: Csapó Boglárka, Szelei Gergő, Vadlövő Regina 
5. a Dévai Virág, Reisz József, Weszely Regina 
6. a Fletan Beatrix, Majoros Viktória 
7. a Kurusa Mercédesz 
8. a: Kurusa János 
7. G Takács Helga 
8. G Vincze Vivien és Reisz Piroska, mindketten 4,8-as 
átlagot értek el. 
9. G: Reisz Mariann, Miklai Zsolt osztályfőnöki dicséret-
ben részesül az iskola-és osztályközösségért végzett ál-
dozatos szolgálataiért és tanulmányi átlagának javulásá-
ért. 
10. G: Háló Dóra Vincze Fanni 
11. G: Barta Judit 
12. G: Majoros Máté 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2011. május 

  18. sze Kihívás Napja 

  19. cs Munkaértekezlet 

21. szo Öregdiák-találkozó 

25. sze Kompetencia mérések 4., 6., 8.,  
10. évfolyamokon 

  27. p Pedagógusnapi ünnepség 
EU-s órák a gimnáziumban 

JÚN. Osztálykirándulások 

30. h – 
  1. sze 

Tanévet záró vizsgák 7.G- 11.G 
osztályonkénti beosztásokkal 

  9. cs Osztályozó értekezlet 

 10. p Sportnap, SZIGNUM nap 

 11. szo 8.a osztály ballagása 

FOGJUNK ÖSSZE  
A SZIGNUM FEL/MEG-ÚJÍTÁSÁÉRT! 

Mi már megálmodtuk. Segíts valóra váltani! 
 
Ami fontos lenne, és nagyon szeretnénk:  
Iskolánk „kizöldítése” 
•A belső homlokzat felújítása; a korszerűtlen egyréte-
gű ablakok cseréje modern hőszigetelt nyílászárókra, 
a falak hőszigetelése és esztétikus kialakítása. 
•Megújuló energiaforrások felhasználásával az épü-
let fűtése és hűtése, a meleg víz biztosítása.  
•A tetőtéri termeket árnyékolástechnikai megoldások-
kal 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 isko-
lára 
•Jobb parkolási lehetőség biztosítása az iskola kör-
nyékén 
•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 beér-
kező adományokat, továbbá tájékoztatunk a gyűjtés 
állásáról és a befolyt összeg felhasználási 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  


