
 

 

        

VII. évfolyam 6. szám 2011. június 

2010/2011: A HŐSÉG ÉVE 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG  

NYÁRI SZÜNETET KÍVÁNUNK 

DOLGOZÓINKNAK, TANULÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK!  

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
 

„Útjaink százfelé válnak,  
De szívünk egy célért dobog, 

Nekivágunk a küzdelmes mának,  
És épít karunk egy szebb holnapot…” 

(Arany János) 
   A SZIGNUM nyolcadikos tanulóinak ballagási ünnepségére 2011. június 11-
én, szombaton került sor, amely 9 órától virágátadással kezdődött, és az in-
tézménytől való búcsúzás után, szentmisével záródott. A végzősök bankettje 
előtte szerdán, 15 órától zajlott. A közös ünneplést szentmise előzte meg. 
A 8. a osztály tanulói a 2010/2011-es tanévben: Abonyi László, Bács Réka, Barna Máté, Beleznai Dániel, Budai 
Alexandra, Dudás Bianka, Fejes Barbara, Ferkovic Richárd, Gráf Valter, Jakab Melinda, Juhász Gábor, Kollár 
Géza, Kurusa János, Lelik Mária, Lukács Dávid, Mraznicza László, Petrovics Gábor, Szabó Fanni, Szotszkov 
Krisztina, Tóth Róbert, Valach Imre. Osztályfőnökük: Győrfi József tanár úr 

KERÉKPÁROS TÁBOR 
 A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2011. július 18-ától 22-éig  

nyári tábort szervez Sopronba. SZÁLLÁS A SOPRONI EVANGÉLIKUS ISKOLÁBAN 
 

A tervezett program: 
- Július 18. hétfő: Makóról Szegedig kerékpárral, vonatozás Fertőszentmiklósig, onnan (kitérővel a Fertő tó keleti ol-
dalához) bicajjal Sopronba – indulás 7-kor a SZIGNUM elől. A csomagokat itt rakhatjuk a kísérő személygépkocsiba. 
Kb. 80 km  Egész napra elegendő ennivaló szükséges! 
- Július 19. kedd: Kirándulás a burgenlandi Doborjánba (a 200 éve született Liszt Ferenc szülőházához) és Kőszegre.
 Átlépjük az osztrák határt! Este meleg vacsora. Kb. 100 km, kisebb hegyeket is leküzdve 
- Július 20. szerda: Városnézés, majd kerékpározás Sopron környékén. (Részben Ausztriában.) Este meleg vacsora. 
 Kb. 50 km   
- Július 21. csütörtök: A fertőrákosi kőfejtő, majd biciklitúra a Fertő tó körül Ausztriában. Este meleg vacsora. 
 Kb. 100 km 
- Július 22. péntek: Fertőd, Fertőszentmiklós – bicajjal, onnan vonattal Szegedig. Makóra érkezés kerékpárral este 8   
            óra körül. Kb. 70 km 
Szükséges felszerelés: 
Személyi igazolvány vagy útlevél, diákigazolvány, TAJ-kártya, vízhatlan, sportos öltözet, sapka, hálózsák és megbíz-
ható kerékpár. Költőpénz: kb. 3-4 ezer Ft (belépők, reggelire és ebédre történő bevásárlás…) 
Közös költségek: 
A 3 vacsora, belépők, vonat díja mintegy 15 000 Ft, melyből 5 ezret az Alapítvány átvállal diákjainktól. (A szállás 
ingyenes!)  

Jelentkezés 3000 Ft befizetésével a tanév végéig az igazgatói vagy a gazdasági irodában;  
iskolai kerékpár ekkor igényelhető!  

 
Kísérők: Horváth János (30-356 4409), Majoros Márton (20-334 5092), Mészáros Ildikó (20-823 3615) 

Lesz orvosi felügyelet a kísérő gépkocsiban. Kerékpárjavító eszközökről a kísérők gondoskodnak. 



 

 

FÓKUSZ - PÁLYÁZATOK 

BEFEJEZŐDÖTT AZ AUDIOVIZUÁLIS  
EMLÉKGYŰJTÉS A SZIGNUM-BAN 

 
   A SZIGNUM a TÁMOP-3.2.9-08/1/A-2009-0002 – Au-
diovizuális emlékgyűjtés elnevezésű, Európai Uniós pro-
jekt nyertes pályázója. A konstrukció célja a szociális és 
állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára 
és a toleranciára nevelés fejlesztése. Ennek keretében 9, 
10, és 11.-es, történelem iránt érdeklődő gimnazista diák-
jaink készítettek még élő kortanúkkal interjúkat, a 2. világ-
háború időszakától kezdve egészen a rendszerváltásig. A 
SZIGNUM 50 beszélgetés elkészítését vállalta a projekt 
júliusi lezárásáig. Az eltelt egy évben folyamatos munka 
jellemezte a 16 fős diákcsapat munkáját, akik igazi közös-
séggé szerveződtek. Kutatómunkájukkal feltérképezték csa-
ládjukban és ismeretségi körükben az interjú alanyokat, 
történelemből elméleti, kommunikációból és filmkészítésből 
gyakorlati foglalkozásokon vettek részt, bevont négy pe-
dagógus-szakemberünk vezetésével. Megismerték a munká-
hoz szükséges technikai eszközöket, konkrét interjú helyze-
teket gyakorolhattak, elsajátították a kamerakezelés mel-
lett a vágástechnika lépéseit is. Az adott történelmi korszak 
ismétlésére és tanítására, interaktív előadások keretében 
került sor. Filmvetítésekkel erősödött motivációjuk és elköte-
leződésük a vállalt feladat iránt.  
   Június közepéig a tényleges interjúkészítések időszaka 
lezáródott, így a Korvallomások elnevezésű SZIGNUM vál-
lalás eredményesen közelít a júliusi projektzáráshoz. Tan-
testületi értekezleten az intézmény pedagógusai kaptak 
beszámolót az elvégzett munkáról és a pályázat tartalmá-
ról. A 2011. június 10-én, pénteken megrendezett IV. SZIG-
NUM és Sportnapon egy erre a célra kialakított AV ponton 
minden gimnazista tanulónk a laptop-program keretében 
beszerzett számítástechnikai eszközökön tájékozódhatott a 
történelmi interjúkról és meg is tekinthette azokat. Az Audio-
vizuális Emlékgyűjtés program zárórendezvényére 2011. 
június 14-én, kedden, délelőtt 10 órakor került sor, amelyre 
meghívást kaptak azok az interjúalanyok, akik személyes 
vallomásukkal, visszaemlékezésükkel segítették a pályázat 
megvalósulását. Az ünnepélyes befejezés keretében az 
interjúk dvd változatát kapták meg nyilatkozóink. A média 
képviselőinek tájékoztatását követően, állófogadással zá-
ródott a rendezvény. Bevont diákjaink június 25-én, szom-
baton egy napos budapesti kirándulással fejezik be másfél 
éves munkájukat.                                                  -sza- 
 

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 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 iskolá-
ra 
•Jobb parkolási lehetőség biztosítása az iskola környé-
kén 
•KRESZ pálya újrafestése az iskola előtti téren 
Szándékaink csak közös összefogás eredményeként jö-
hetnek létre. Kérjük, hogy lehetőségeihez mérten, támo-
gassa 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 beérke-
ző adományokat, továbbá tájékoztatunk a gyűjtés állá-

sáról 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  



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

BULGÁRIAI LÁTOGATÁS 

  A SZIGNUM sikeres Európai Uniós, Comenius pályázatának köszönhetően, egy bolgár és 
egy lengyel iskolával alakított ki testvériskolai kapcsolatot. A Tempus Közalapítvány által 
támogatott, „Egész életen át tartó tanulás” projekt keretében üzeneteket váltottak a diákok, 
plakátokat alkottak, fotókat készítettek, filmet forgattak, amelyekben kifejtették nézeteiket a 
tolerancia témájával kapcsolatban. Mostanáig egymással a kapcsolatot az internet segítségével tartották. A sze-
mélyes találkozóra 2011. május 6-án került sor, amikor 8 SZIGNUM-os gimnazista és 4 pedagógus utazott a bul-
gáriai Plovdivba, hogy a lengyel küldöttséggel együtt személyes találkozással és együttműködéssel mélyítsék el 
kapcsolataikat. A kint töltött egy hét alatt lehetőség nyílt arra, hogy beszámoljanak az iskolákban végzett munká-
ról, meghallgassák egymás beszámolóját, közös alkotásban vegyenek részt és még egy kis városnézést is beiktat-
tak.  Októberben a bolgár és lengyel diákok látogatnak a SZIGNUM-ba, hogy a tolerancia gondolatát még in-
kább elmélyítsék.                                                                                                  Csapóné Mátó Mónika tanárnő 

ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ 
   2011. május 21-én, szombaton is hangos volt az iskola: ezúttal az iskola volt diákjai, vala-
mint egykori és jelenlegi tanárai beszélgettek jó hangulatban az udvaron, a tornateremben 
és az osztálytermekben. Ezen a délutánon rendeztük meg ugyanis a jubileumi év utolsó prog-
ramját, az Öregdiák-találkozót.  
   A találkozó Szentmisével kezdődött délután 3-kor, majd a tornateremben folytatódott. A 
megnyitó keretein belül a vendégeknek Szűcs Péter igazgató úr mesélte el röviden az iskola 
elmúlt 20 évét, majd átadásra kerültek a Szent István-díjak. A díjat a jubileumi év tiszteleté-
re alapította az iskola alapítványa, és minden évfolyam legjobb tanulmányi átlagát elérő 

diákja vehette át. Ezt követően volt lehetőség arra, hogy a valamikori osztálytársak és a tanárok beszélgessenek, 
nosztalgiázhassanak a régi fényképek és videók nézegetése közben, és bejárhassák az iskola épületét. A rendez-
vény záró programja a pohárköszöntő után a vacsora volt, amelyet az Autós Csárda készített és szolgált fel ne-
künk. A találkozó nagyon jó hangulatban telt el, és a vendégek közül sokan az iskola bezárása után is folytatták a 
beszélgetést az iskola falain kívül.  
   Terveink szerint 5 év múlva, a SZIGNUM 25. évfordulóján ismét lesz Öregdiák-találkozó, amelyre már azokat a 
diákjainkat is várjuk majd, akik az elkövetkező öt évben fejezik be tanulmányaikat itt. 

Polcsánné Lengyel Orsolya tanárnő 

JUTALOMKIRÁNDULÁS 
Iskolánk diákjai az 1848. márciusi forradalom és szabadságharc emlékére az 
„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag” c. irodalmi, helytörténeti és képzőművészeti 
pályázaton egynapos kirándulást nyertek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-
lékparkba. 
   A május 26-ára meghirdetett ópusztaszeri út helyett végül Szegedre mentünk, 
de végül nem bántuk meg, hogy nem Ópusztaszerre látogattunk.  
   Csütörtök reggel gyülekeztünk a Penny market előtt, reggel 8-kor indultunk 
két busszal Szegedre, csapatokba ültünk, és helyünk alapján csapatokra osztott 
bennünket Mészáros Ildikó tanárnő. Minden csapat élére csapatfőnököt állított, 
mellettem Boti ült, hátunk mögött Bence és Gergő. Útközben nagyokat szórakoztunk, 8.30 körül a Sportcsarnok előtt 
felvettük Brzózka Marek tanár urat.  
   Első állomás a Dóm téri Fogadalmi templom volt. Szétnéztünk és a tárlatvezető bácsi elmondott minden lényeges, 
a templomhoz tartozó információkat. Weszelyné Heni néni jóvoltából felmentünk a Dóm tornyába, ahonnan beláttuk 
az egész várost. Lefelé menet közben a fülünk mellett megkondult a harang. Mind megijedtünk. Amikor leértünk a 
templomból, mindenki megkönnyebbült. 
    A második állomás a Móra Ferenc Múzeum volt. Érdekes dolgokat láttunk: régi telefonokat, festményeket és mes-
terségeket. Nekem legjobban a halászeszközök és a horogcsomók tetszettek. Utána ebédelni mentünk a Mc 
Donald’sba, megebédeltünk, közben interneteztünk, míg ettek a többiek.  
   Ezután elindultunk a Szegedi Vadasparkba. Egy fél óra múlva meg is érkeztünk. A kísérő tanáraink elengedtek 
bennünket. Feladatokat oldottunk meg és sok érdekes állatot láttunk – különösen a zsiráfok kifutója tetszett és a sok 
érdekes madár. Visszafelé a buszon már egy kupacba ültünk: élményeinkről beszélgettünk és viccelődtünk. 
   Szép napot töltöttünk együtt, sokat tanultunk és a Fogadalmi templom tornyából beláthattuk egész Szegedet. 
Köszönjük Brzózka Marek tanár úrnak, hogy benevezett minket a versenyre.                Halupka Bence (5.a) 

Intézményünk makói jó tanuló – jó sportolója a 2010/11-es tanévben:Varga Réka 2.b  

Intézményünk makói jó tanulói a 2010/11-es tanévben:  Szekeres Hunor 2.a, Széll Zalán 2.b, Horváth 
Martin 3.b, Dévai Virág 5.a, Reisz József 5.a, Weszely Regina 5.a, Reisz Mariann 9.G  



 

 

DIÁKPÁRBAJ 2011. 
   Hagyománnyá vált a városban, hogy Makó város napjának ün-
nepléséből a diákság is kiveszi a részét. Az idén is rendezvényso-
rozat programja volt a Diákpárbaj, melyet a Pulitzer Kollégium 
sportpályáján rendeztek meg.  
   A kétnapos megmérettetésen gimnazistáink képviselték iskolán-
kat. Arculatunk, bemutatkozásunk színvonalát emelte, hogy zászló-
val, léggömbökkel és rendezetten vonultak diákjaink, kiérdemelve 
ezzel az első helyet az öt középiskola között.  
   Az első napon a 15 fős csapatok a város különböző pontjain lévő 
állomásokon kaptak feladatokat, összemérve erejüket, felkészültsé-
güket és tájékozottságukat. A versengésnek a háttércsapat is ré-
szese volt, mert a rendezők őket is ellátták feladattal. Nekik pet-
palackok kupakjait, a város legnagyobb dobozát, legnagyobb 
teljesítményű autójának forgalmiját és oktatási intézmények pecsét-
jeit kellett összegyűjteni és bevinni a zsűri elé.  
   A rendezőség előzetes feladatokkal is ellátta a diákokat, mert a 
Diákpárban idei témájául Makó város marketingjét, és építészetét 
jelölte meg. Mi a Hagymaházat választottuk és Brzózka Marek 
tanár úr segítségével óriás tusrajzon mutattuk be. A másik feladat-
ra – városmarketing diák szemmel – egy érdekes, háromdimenziós 
óriáshagyma alakú transzparenst készítettünk el, amit Makó szép 
régi épületeinek és új építészetének színes képeivel díszítettük fel, 
Vajda Magdolna tanárnő segítségével.  
   A Diákpárbaj második napja a Hagymaház színpadán folytató-
dott. Mutasd be Makót, mint turisztikai látványosságot három per-
ben, szabadon választott stílusban! – ez volt a feladat. Erre isko-
lánk 11. G-s diákja, Bálint András készített ppt bemutatót, amely-
nek zenei aláfestését Fluor Tomi: Mizu c. száma adta. A zenére 
Győrfi József tanár úr írt szöveget, Gyere már, téged vár Makó! 
Címmel, amit Veréb Áron és Miklai Zsolt 9.G-s tanulóink énekeltek 
el, nagy sikerrel. Fellépésünket színesítette még 8, hagymának öltö-
zött lány, és a növény gyomirtását ősi, kézi eszközzel 
(dikkelő=tolikapa) végző „hagymagányó” Veréb Áron személyé-
ben.  
   Az ünnepség végén, Buzás Péter polgármester úr beiktatta a 
városi diák bizottság újonnan megválasztott tagjait. Iskolánkat a 
következő tanévben Bálint András (11. G) és Szűcs Sándor (10. G) 
diákjaink képviselik majd ezen a fórumon.    A jól sikerült versen-
gésben végül a 2. helyet szereztük meg, melyért oklevelet és 15 
ezer forintos vásárlási utalványt nyertünk. Köszönjük diákjaink és 
kollégáink helytállását és segítő közreműködését.  

 
Vajda Magdolna tanárnő 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

Gyere már, téged vár Makó! 
(Fluor: Mizu dallamára) 

 
Ha programokra vágynál, itt egy príma hely. 
Van hagymapálinkája és gyógyfürdő, ha kell! 
Újabban sztráda fut, M 43-as út. 
Ez a dél-keleti kapu – ez a dél-keleti kapu! 
 
Több világhírű úr van, a szép makói múltban, a 
tehetség kirobban! 
Pulitzer előtt nyílt a kapu, sajtó ura – mondták 
róla. 
Minálunk a vállra Maros-iszapot pakolnak. 
 
refr: 
//:  Gyere már,  itt lenni de jó! 
       Várunk, jössz-e,  itt téged vár Makó! 
       Óh, ha idejársz, nálad van az adu! 
       Itt hagymás a ragu! 
       Nem kamu, kamu, kamu!  :// 
 
Látsz Hagymaházat, ott kultúr az élet. 
Virágos minden utca, kertészek serények. 
A hagymakupolákat mindenki csodálja. 
Ilyet nem mindenütt láthatsz: - Makovecz di-
zájnja! 
 
Több világhírű úr van... 
refr. 2-szer! 
 
Páger Antalt mondjam, ha moziban felbukkan? 
József Attila e padban verset írt a híres múlt-
ban! 
Galamb Józseffel száguldjon a Ford T-modell! 
Mert a célod lesz így Makó, Ha elhiszed, hogy 
itt nagyon jó! 
refr. 2-szer! 

(Szövegíró: Győrfi József tanár úr) 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS ÓPUSZTASZERRE 
 

  Már hónapok óta nagy lelkesedéssel készült a 3.a osztály a tanulmányi kirándulásra, hiszen 
egész évben olyan olvasmányokat olvastunk, melyek a magyar történelem régmúltjáról szól-
tak- és Ópusztaszerhez kötődtek. 
  Közösen a 2.a osztállyal szerveztük az utat. A busz reggel 8 órakor indult az iskola elől. 
Szépen sütött a nap, jó idő várt ránk. Hamarosan meg is érkeztünk. Először az íjász-
bemutatót néztük meg majd a Feszti Körképben gyönyörködtünk. Egy kis szaladgálás és uzsonnázás után a Rene-
szánsz kiállítást tekintettük meg, majd programunk zárásaként megnéztük a szélmalmot.   
A kirándulásról fáradtan, de élményekben gazdagon tértek haza a gyerekek.                        Győrfiné Mónika néni 

„ A tűzpróba mutatja meg, hogy mi az arany és mi a réz.”      (Mária Terézia Gerhardinger) 

Terézia anya születésnapja: június 20. 

A HÓNAP  

MOTTÓJA 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

JUBILEUMI TUDOD-E? 
 

- Az 1948-ban államosított Makói Gróf Klebersberg Kunó Római Katolikus Elemi- és Polgári Fiúiskolát 
1991. szeptember 1-jén indíthatták újra, természetesen más tartalommal és más formában.  
- 1989. május 15-én Katona Pál esperes levelet ír Makó Város tanácselnökének, Sarró Ferencnek, 
melyben egyházi kezelésbe kéri az államosított Szent István téri iskolát. 
- 1991. május 23-án Gyulai Endre Szeged-Csanádi püspök megalapítja az egyházi iskolát, - ezt 
alapítólevéllel hitelesíti.  
- Két iskolanővér és egy jelölt 1991. augusztus 10-én érkezett Makóra. 1991. augusztus 15-én a 10 
órás ünnepi szentmise után körmenetben a belvárosi templomból áthozták az Oltáriszentséget, ezzel 
újraindult a rendház, szeptember elsején pedig az iskola. 
- A kiválasztott nővér, aki mindezt a munkát beindította – Héjja Margit Alíz nővér. Nagyon sok törő-
déssel dolgozott már egy évvel előtte, hogy szakszerűen tudjon mindent beindítani és később is maxi-
mális törődéssel irányította 16 évig az iskolát. 
- 1991. október 31-én Az iskolakápolna felszentelésével egybekötött rendház névadóját tartják. A 
kápolnát Gyulai Endre megyés főpásztor szentelte fel, a névadó táblát Dr. Habsburg Ottó, az Európai 
Parlament Magyar Bizottságának elnöke leplezte le. 
- A Csanád vezér téren 1992. szeptember 1-től egyházi kollégium működött. 
- 1994. szeptemberében indult be a 6 osztályos gimnázium. 2000-ben érettségizett az első gimnáziumi osztály.  
- 1997-re elkészült az új gimnáziumi szárnyépület és tornaterem, 2004-ben pedig az új kollégium is. 
- 2007-ben átvette az intézmény fenntartását a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rend-
je és új igazgató került Szűcs L. Péter személyében az iskola élére. 
- Befejezésül álljanak itt szeretett Tacita nővérünk szavai iskolánkról: „Az a meggyőződésem, hogy na-
gyon is érdemes volt ezt a Szent Istvánról nevezett katolikus általános iskolát és gimnáziumot, illetve kollé-
giumot beindítani, mert Makó és térségeinek az ifjúsága egy biztos otthont talál magának, amennyiben a 
szülők, és főleg maga a tanuló katolikus nevelést szeretne magának biztosítani.  Nem mind megkeresztelt 
gyerek kerül hozzánk, de lassan az évek folyamán, amint meggyőződéssé válik, akkor a keresztség szent-
ségében is részesül a tanuló, ha a szülei ezt nem biztosították. Úgy iparkodunk elindítani őket az életbe, 
hogy lássanak életcélt maguk előtt.”                                                                      Szűcs Tamás tanár úr 

SZERETETSZOLGÁLATOS KIRÁNDULÁS 
   A 10. G osztály egész évben szeretetszolgálatot végzett. A fiatalok kettesével-hármasával 
heti rendszerességgel látogattak idős embereket, óvodás csoportot, fogyatékkal élőket ill. kór-
házi betegeket. Több jótékonysági gyűjtést segítettek, ill. rendezvény szervezésében vettek 
részt. Így évvégére pályáztunk egy „szeretetszolgálatos” kirándulásra, amire nyertünk is támo-
gatást. Ez a kirándulás koronázta az éves kitartó szolgálatukat. Két és fél napot töltöttünk Bu-
dapesten, ami alatt természetesen volt „kirándulós” program: fogaskerekűzés, libegőzés, esti 
Pest; de több szeretetszolgálatos program is: ellátogattunk a Szeretet Misszionáriusaihoz, ta-
lálkoztunk más szeretetszolgálatot végző fiatalokkal, a jezsuita szerzetes Zoli atya vetített és mesélt nekünk indiai 
tartózkodásáról – az ott élő emberekről, szokásaikról; és néhány órát Ipolytölgyesen töltöttünk a Szent Erzsébet Ott-
honban, valamint utolsó nap megnéztük a Terror Háza Múzeumot. Nagyon hálás vagyok ezekért a fiatalokért, mind-
azért, amit egész év során közösen megálmodtunk, megvalósítottunk, megtapasztaltunk. Jó volt együtt! 
 
Plébániai Ifi-hittan 
A tanév során szerda délutánonként létezett, és persze szép lassan formálódott az „ifi-hittan”. 
Sok mindent csináltunk együtt: játszottunk, beszélgettünk, énekeltünk, zenéltünk, filmeztünk, sü-
töttünk, főztünk, szánkóztunk, díszítettünk, … Most az utolsó szerdán Szabolcs segítségével kür-
töskalácsot és palacsintát sütöttünk, nagyon finom lett! 
 
Köszönetet szeretnék mondani: 
Burger Misinek és Csaba kollégájának a kollégiumi játszótér megépítésében segítettek, hintasze-
relésben: vagy három fúrójuk beletört a rögzítésnél, vagy 5 órát dolgoztak szabadidejükből. Misi 
segített több minden beszerzésében és fuvarozásában is: biliárdasztal szállítása Pest mellől, tar-
tóoszlopok lehozatala – saját költségére – vagyis ezzel támogatott min-
ket! Attila kertésznek, aki nagyon sok szép növénnyel megajándékozott 
bennünket. Nagyon nagylelkű volt. Meg Bodré Ági néni testvére is  – ró-
zsafákat adományozott nekünk! Jéger Szabolcsnak – TÁRS pályázat 
zárófilmjének elkészítéséért. Azonnal ugrott, sok órát velünk töltött, türel-
mesen elviselt minket, és másnapra összevágta a filmet – adományként! 

Fidelis nővér 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

Erőt öntött a hívekbe, és hirdette az 
Örömhírt 

- Veronika nővér II. János Pál pápa életét 
követi nyomon -  

 
2011. május 1-je fontos dátum volt a katoli-
kus egyház történetében; alig hat évvel halá-
la után, boldoggá avatták II. János Pál pá-
pát. A történelem eddig legismertebb és leg-
közkedveltebb egyházfőjének életútját, mun-
kásságát, fenntartó szerzetesrendünk egyik 
tagja, Magyaros Rita M. Veronika kutatja 
elkötelezetten. Az „utazó pápá”- nak nevezett II. János Pál 
képeiből, írásaiból, a róla megjelent újságcikkekből ko-
moly gyűjteménnyel rendelkezik már SSND nővérünk.  
- Mi indított erre a vállalásodra? 
- Elsős gimnazista voltam, mikor 1978-ban megválasztot-
ták Karol Wojtylát pápának, és akkor megérintett a nő-
vérek öröme. Ezt látva figyeltem fel II. János Pál szemé-
lyére. 2004-ben, a Rómában élő rendtársaim segítségé-
vel személyesen is találkozhattam vele a Szent Péter 
téren, egy ünnepi szentmisén. Ekkor már nagyon idős volt 
a Szentatya. Itt határoztam el, hogy nyomon követem az 
életútját.  
- Mi ragadott meg a személyében? 
- A fiatalokkal való kapcsolata, a különböző felekezetek 
egységéért folytatott küzdelme, a szenvedés példaérté-
kű viselése és az öregekhez, az emberekhez való viszo-
nyulása. 1990-ben Debrecenben is látogatást tett, amit 
nagyon vártam. Ott csak egy pillanatra láthattam, de 
utána a Mátyás templomban együtt zsolozsmázhattunk 
vele mi, nővérek. Igazából számomra nem a látványa, 
hanem a cselekedetei voltak megragadóak.  
- Valóban karizmatikus egyéniség volt a Szentatya? 
- Személyi titkárainak írásait olvasva bizonyosodtam 
meg róla, hogy mélységes Isten-kapcsolata mutatkozott 

meg az emberekhez fűződő viszonyában. 
Úgy osztotta be mindig az idejét, hogy 
beleférjen az imádság és az utazások is, 
amelyek a keresztényekkel való találkozás 
lehetőségét jelentették számára. Erőt öntött 
a hívekbe, és hirdette az Örömhírt.  
- Gyűjteményed jelenleg mekkora? 
- 2005-től, halálától rendszerezem a róla 
megjelent írásokat, újságokat; a debreceni 
nővérek segítségével már jelentős kép-
anyag állt össze, ami képeslapokból és 
fotókból áll, életének különböző szakaszai-

ból, illetve tudatosan törekedtem enciklikáinak, könyvei-
nek megszerzésére is. A boldoggá avatási folyamat kez-
detétől folyamatosan követem az interneten a róla meg-
jelent cikkeket és tudósításokat. Halálának 5. évforduló-
ján kiállítást rendeztem Debrecenben, amit a püspök 
atya nagyon értékesként jellemzett. A fél évtized esemé-
nyeinek anyagát beköttettem, és tovább folytatom a 
megkezdett munkát. II. János Pál pápa szentté avatásá-
ra újra egy tárlat megszervezésére vállalkozom nővér-
társaimmal, akik segítik a vállalásomat. Én őrzöm a gyűj-
teményt, de a közösségünk tulajdonát képezi.  
- Mi jelenti számodra ebben a legértékesebbet? 
- Van egy levél, amelyet a Szentatya nekem írt. Egy 
katolikus újságban olvastam arról a lehetőségről, hogy 
kifejezhetők számára a jókívánságok pápaságának 25. 
évfordulója alkalmából. Úgy döntöttem, hogy megfogal-
mazok egy néhány soros levelet, amelyben a Jóisten 
áldását kérem szolgálatára, és köszönetet mondtam 
szolgálatáért. Két hét múlva kaptam választ, amelyből 
értesültem, hogy II. János Pál pápa apostoli áldását ad-
ta rám, és azokra, akik hitközösséget alkotnak velem. A 
másik írást, ami nagyon megérintett, Fidelis nővértől kap-
tam ajándékba. Ebben a Szentatya áldását adja szer-
zetesi életemre.                                                    Sz.A.  

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS – 8.G 
 

   Reggel 6:45-kor volt a gyülekező és 7-kor már indultunk is. Emeletes buszon 
utaztunk, így volt elég hely a három osztálynak, az odafele úton kicsit lapos 
volt a hangulat, mivel mindenki fáradt volt. Pepéék már odafele is végig kár-
tyáztak.  
   Kirándulásunk első programja a gödöllői kastély meglátogatása volt, ahol 
megnéztük, hol pihent Sissy hercegnő és Ferenc József. Csak aztán indultunk a 
szállásra, Bükkzsércre. A szálláson a 11.-esek külön épületet kaptak, míg mi 
együtt a hetedikesekkel bezsúfoltuk magunkat egy terembe. Mi, 8.-os lányok és még két 7.-
es a padláson aludtunk. Az udvaron volt, aki pókerezett és volt, aki röplabdázott. este sokáig 
dorbézoltunk, Ági néni nem kis örömére. Rosszul tettük, mivel reggel 6-kor kellett kelni.  
   Közösen reggeliztünk, majd indultunk Egerbe megnézni a várat, ahol annyi jégkását ittunk. 
A vár után városnézés és szabad program volt, fél 3 körül indultunk vissza a szállásra. Visz-
szafelé tanáraink bementek a TESCO-ba, ahol egy órát vásárlással töltöttek, míg mi a bu-
szon majd megsültünk. Este szalonnasütés volt és még aznap megcsináltuk a másnapi útra a 
szendvicseket. A 11.-esek azt tervezték, nem hagyják Ági nénit aludni. Persze ehhez Ági néni-
nek is volt pár szava, így végül lemondtak a tervről.  
   Másnap 5-kor kellett kelni, hogy időben az ipolytarnóci őslényparkba érjünk. Valamitől 
viszont nagyon sokan rosszul lettek és hánytak a buszon. Az őslénypark után Hollókőre mentünk, ahol ebédre palóc-
levest ettünk, utána nézelődtünk a faluban. Fél 3-kor indultunk haza. Az úton nagyon jó volt a hangulat, jó volt vég-
re hazaérkezni. Kb. 7 órakor értünk haza.                                                                                Reisz Piroska (8.G) 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

HÉTKÖZNAPI PSZICHOLÓGIA— SZÓ-BESZÉD 
Érdemes megfigyelni, hogy dicséreteket vagy kritikákat 
mondunk- e ki gyakrabban másokra. A lista elkészültével 
két dolgot kell megjegyeznünk. Jutalmazzuk azt a visel-
kedést, amely folytatását akarjuk. Ne büntessük azt a 
viselkedést, amelyet nem szeretnénk, mert van, aki a 
büntetést is jutalomként éli meg. Persze érdemes megem-
líteni azt is, hogy a pozitív kijelentések pozitív légkört 
teremtenek, amelyben a körülöttünk lévő emberek fej-
lődhetnek. 
Megtanulható az is, hogyan mondjunk őszinte bókokat. 
Használjuk a mit- miért technikát, vagyis ne csak azt 
mondjuk meg, mi tetszik, hanem azt is, hogy miért. Mond-
juk ki a beszélgetőpartner nevét, hisz mindenki számára 
a saját neve a legszebben csengő dallam. Bókjaink le-
gyenek őszinték, visszafogottak, és főleg csak akkor 
használjuk, ha nem akarunk semmit a másiktól. Ám ne 
bókoljunk nyilvánvaló dolgokra.  
Bók pozitív fogadásához nézzünk a beszélgetőpartner 
szemébe, ha kérdést is intéz hozzánk, ne csak megkö-
szönjük, válaszoljunk is, ha nem kérdezett, akkor elég 
kísérőként a köszönet mellé egy mosoly is.  
   Ha kritikát kapunk, kérdezzünk rá a részletekre, ne 

elégedjünk meg általánosításokkal. Ha pontosan tudjuk, 
mik a másik kifogásai velünk szemben, akkor fogadjuk el 
a kritikát. Amikor érezzük a kritikákban az igazságot, 
akkor ez nem olyan nehéz. Ha az elfogadás után változ-
tatni szeretnénk magatartásunkon, jelentsük ki, mit szeret-
nénk másként csinálni.  
Ha valaki általános igazságokkal hozakodik elő, elfo-
gadjuk azokat, de elmondhatjuk álláspontunkat.  
Soha ne feledjük ilyen helyzetekben, hogy a kritikusnak 
joga van véleményéhez.  
   Végezetül manipulációk elkerülésének egy technikája. 
Ha kell, kérdezzünk rá a részletekre, fogadjuk el az 
igazságot és a kritikus jogát a véleményéhez, végül kö-
zöljük a tényt, hogy nem akarjuk megtenni, amit kér tő-
lünk. Ha ez még mindig kevés, akkor hallgassuk tovább-
ra is türelmesen, de „elakadt lemez” módjára ismételges-
sük, hogy nem akarjuk megtenni.  
    A tanév végéhez érve elértünk témánk végéhez is. A 
nyár biztosít majd alkalmat rá, hogy gyakoroljuk az ol-
vasottakat. Következő tanévben újult energiával, új té-
mával folytatjuk! Vidám, feltöltődésben gazdag nyarat 
minden kedves Olvasónak!   

Szerk.: Körtefái Klára tanárnő 

AZ ÖTTÖMÖSI OSZTÁLYKIRÁNDULÁS 
   Negyed nyolckor kellett az iskola előtt gyülekeznünk. Ott tizenöt percet várakoztunk, majd 
végre a buszon ültünk! A jármű elvitt bennünket a Mars térre, ahonnan Öttömösre utaztunk. Az 
erdei iskolában berendezkedtünk, majd fél kettőig szabadon játszottunk. Ezután kimentünk az 
erdőbe. Ott, a „túlélés a vadonban” foglalkozáson vettünk részt: mindenkinek adtak egy indi-
án nevet – az én nevem Donoma lett. Vivien Scokona volt. A Donoma jelentése napsugár, 
Scokonáé pedig eső. Szedtünk különféle növényeket, azokból csináltunk szörpöt, fogkefét, 
gyógyételt. A nap végén bementünk a házba, és az eső miatt a házban tartottunk egy tábor-
tűz jellegű estét. Este viszont senki sem akart aludni, ezért buliztunk. Végül, mikor már fáradt 
volt mindenki, elaludunk.  
   Másnap Gyöngyi néni reggeli tornát tartott. Én, mivel már úgy keltettek fel, hogy le akartak 
fröcskölni, pizsamában futottam. Ezután lementünk a faluba. Ellátogattunk egy házba, ahol három csapatot alakítot-
tunk. A lila, a kék és a piros csapat mérte össze a tudását. Én a lilába kerültem. Három feladatot kellett kiállnunk. 
Az első a kvíz, a második a lovaglás, végül az íjászat volt. A mi csapatunk lett az első. Ezek után megebédeltünk és 
visszamentünk a szállásra. Ott összecsomagoltunk és hazaindultunk. Nekem nagyon tetszett az osztálykirándulás.  
                                                                                                                                          Weszely Regina 5. a 

EU-s délelőtt 
Május 27-én délelőtt látogatott a SZIGNUM-ba Szabó Ág-
nes, az Európai Bizottság munkatársa. Az intézmény elődjé-
nek, a Szent István téri iskolának egykori tanulója az Unió 
„Vissza az iskolába! Projektjének keretében látogatott el egy-
kori alma materébe, hogy ott munkájáról, a brüsszeli intéz-
ményrendszerről és annak működéséről számoljon be gimna-
zista diákjainknak. Az öt tanítási óra keretében tartott szemé-
lyes beszámolót kiadványok, prospektusok és belga csokolá-
dé-fődíjas TOTÓ színesítette.  
- Mióta és mit dolgozol az Unió központjában? 
- 2008. február 1-jen kezdtem Brüsszelben, az Európai 
Bizottságnál dolgozni. Jelenleg a német energiaügyi biztos, 
Günther Oettinger kabinetében dolgozom 
- Mi volt a látogatásod apropója? 
A „Vissza az iskolába” kezdeményezés az EU intézmények 
tisztviselői számára lehetőséget nyújt egykori iskoláik 
meglátogatására, ahol beszámolnak európai pályafutá-
sukról, jelenlegi munkájukról, valamint a külföldi élet és 
munkavállalás nehézségeiről és előnyeiről. A programot a 
Bizottság és a német kormány 2007-ben indította útjára a 
római szerződés 50. évfordulójáról történő megemlékezés 
részeként. Azóta a tanácsi elnökségek sorra csatlakoztak a 

kezdeményezéshez. Most a magyar elnökségnek köszön-
hetően Magyarország kapta meg a lehetőséget. 
- Milyen tapasztaltokat szereztél a SZIGNUM-ban? 
A diákok nagyon érdeklődőek es nyitottak voltak, 
elhangzott pár kérdés is, ami azt mutatta számomra, hogy 
néhányan szívesen élnének az EU nyújtotta lehetőségekkel, 
például a későbbi tanulmányaik során szívesen vennének 
részt csereprogramokon es tanulnának külfödi 
egyetemeken. 
- Mennyire tartod fontosnak a nyelvtanulást? 
A mai kzépiskolások már egy olyan világba nőnek bele, 
amelyben kulcsfontossagú lesz a nyelvtudás - szükséges lesz 
ahhoz, hogy ki tudják használni az európai integrációban 
rejlő lehetőségeket. A nyelvek ismerete lehetővé teszi 
számukra, hogy könnyebben mozogjanak és vállaljanak 
munkát Európában és sikeresebbek legyenek a 
munkájukban. 
- Akiket érdekelne tanulmányi vagy munkalehetőség 
külföldön, hol érdeklődhet? 
A leggyorsabban talán a szegedi EUROPE DIRECT Köz-
pontban kaphatnak információkat az érdeklődők (6720 
Szeged, Tisza Lajos krt. 54., E-mail: ed@eutk.u-
szeged.hu, www.u-szeged.hu/etk/ed).                        Sz.A.  
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HÍREK 
Katasztrófa-védelem 

Az április végén megrendezett Makó és Térsége Kataszt-
rófavédelmi Versenyen intézményünk két csapattal képvi-
seltette magát. A többféle ügyességet kívánó, változatos 
programok a város több helyszínén zajlottak. Gimnazista 
csapatunk a megmérettetésen a második helyen végzett, 
melynek tagjai Szigeti Hajnalka, Szűcs Sándor, Fábián 
Dávid és Farkas Roland 10. G osztályos tanulók voltak. 
Felkészítőjük Kispál Csaba tanár úr. Gratulálunk! 

Nagy újság nap 
Május 11-én zajlott iskolánk évzáró papírgyűjtése. A 
szorgalmas gyűjtőmunkából befolyt összeg felét intézmé-
nyünk saját könyvtárának fejlesztésére fordítja, a másik 
részét az osztályok a kirándulásaikhoz járultak hozzá 
ilyen módon.  A verseny az alábbi eredménnyel zárult: 
Alsó tagozatos osztályok: I. 2.b (950 kg), II. 1.b (562 kg), 
III. 2.a (239 kg). Többi helyezett: IV. 1.a (200 kg), V. 4.a 
(114 kg), VI. 3.b (100 kg), VII. 3.a (27 kg)  Felső tagoza-
tos és gimnáziumi osztályok: I. 5.a (490 kg), II. 7.G (288 
kg), III. 6.a (230 kg). Többi helyezett: IV. 9.G (156 kg), V. 
8-G  (64 kg). Összesen 3420 kg papírt gyűjtöttünk, ame-
lyért 54.720 Ft-ot kaptunk. Mindenkinek résztvevő osz-
tálynak köszönjük a munkáját, és a szervezőnek, Kocsis-
Savanya Antalné, Edit néninek is! 

Néptánc vizsga 
Május 23-án, hétfőn került sor a Magán Zeneiskola kere-
tein belül működő néptánc oktatás záróvizsgájára. A 
SZIGNUM táncpedagógusa, Csókási Csaba színvonalas 
záró előadás szervezésével fejezte be az idei tanévet. Az 
általa betanított csoportok egész esztendei munkájukról 
adtak számot. Az alsósok játékfűzései és ünnepeket meg-
jelenítő előadásaik mellett, eszközös koreográfiákat is 
bemutattak. Az ötödikesek mezőségi, a hatodik évfolyam 
dél-alföldi tánccal és angol keringővel készült az alka-
lomra. Emellett egyéni produkciókatis láthattunk. Valach 
Imre 8. a osztályos tanuló, és Ormándlaky Ramóna vég-
zős gimnazistánk a tanár úrral adtak elő egy-egy színvo-
nalas táncot. Gratulálunk az egész éves szorgalmas és 
eredményes munkához! 

Kihívás Napja 
Intézményünk az idén is csatlakozott a Challenge Day 
városi programjához, május 25-én, szerdán. 40, főként 
kollégista tanulónk vett részt a tömegsport rendezvényen, 
futásban-kocogásban. A Fürdő elől induló, 2011 méteres 
táv teljesítésében diákjaink sikeresen szerepeltek, ezzel is 
hozzájárultak Makó országos mezőnyében elért helyezé-
séhez. Ezt követően a diákok fakultatív módon vettek 
részt a naphoz kapcsolódó városi programokban. Felké-
szítőik testnevelés tanáraink voltak, akik szervezésében, 
június 10-én, pénteken került sor a IV. SZIGNUM és Sport-
napra.  

SZIGNUM-futás 
A makói Váll-ker Kft. Által kiirt futóversenyen vett részt a 
Szülői Szervezet kezdeményezésére intézményünk diáksá-
ga, mely a város hagyományos Grill-fesztiváljához kap-
csolódott. A Makói Mocorgók Egyesületének futást nép-
szerűsítő programja iskolák számára szervezte a sport-
eseményt, ahol 1,6 km-es távot kellett teljesíteniük az in-
dulóknak. A 100 ezer forint összdíjazású megméretteté-
sen a SZIGNUM 100 fővel képviseltette magát, amely a 
dobogó második fokához volt elegendő. A résztvevőknek 
és felkészítő nevelőknek gratulálunk a szép eredményhez! 

Pedagógusnap 
Május 27-én, pénteken, színvonalas ünnepség kereté-
ben emlékeztek meg intézményünk pedagógusairól és 
dolgozóiról 5.a osztályos tanulóink és gimnazista segí-
tőik. A diákság verses-zenés műsorát néptánc koreo-
gráfia is színesítette. Köszönjük a felkészítő nevelők, 
Hudákné Vizhányó Gyöngyi és Csókási Csaba munká-
ját és a szép virágokat! 
 

III. PENTAMINÓ MATEKVERSENY  
EREDMÉNYHIRDETÉSE 

Első kategória:  
A 5-6.osztályosok versenyén elért eredmények: 
I. Árva András 5.a, II. Dobra Tamás 5.a, III. Weszely 
Regina, IV. Fletán Beatrix 6.a, V. Reisz József 5.a 
Második kategória: 
A 7-8-9. osztályosok versenyén elért eredmények: 
I. Szabó Hajnalka 9. G, II. Bódi Tünde 7.G, III. Barna 
Máté 8.a 
 A tanárok közül két pedagógus munkája kiemelkedő: 
 I. Farkas Ferencné, II. Kulcsár Judit tanárnőké. 
Köszönjük az igényes, szép munkákat és gratulálunk a 
díjazottaknak! A feladatok megoldásaiból néhány lap 
a fizikaszertár melletti faliújságon látható. Mindenkinek 
a figyelmébe ajánljuk! Köszönjük a többi résztvevő 
munkáját is! A 20. tanév alkalmából az összes résztve-
vő között kisorsolt 20 ajándék kiosztására a SZIG-
NUM-napon kerül sor. Szeretnénk, ha jövőre még töb-
ben és még aktívabban szerepelnétek a versenyen!
        Pletka Józsefné Anikó néni 

KÖNYVAJÁNLÓ 
„Hosszú idő telt el. Hiányzol.  Ha akarod, 
hogy újra találkozzunk, a következő hétvé-
gén ott leszek a viskóban. Aláírás: Papa.” 
Mihez kezd egy ember egy ilyen levél olvasásakor? 
Főleg, ha kemény tél van, hegyen lakik, a postás már 
napok óta nem járt arra, a levél mégis friss, mert teg-
nap még nem volt a postaládában. Ki űz ilyen viccet 
vele? Logikus lenne a válasz, amit megfogalmaztál, 
kedves Olvasó: Papa. De mit gondoljon akkor levelünk 
címzettje, ha ő történetesen valóban régen találkozott 
az apjával, sőt, még nem is volt jó a viszonyuk-de nehe-
zen küld ilyen levelet a már elhunyt édesapa. Egyetlen 
esetben szokta hallani ezt a Papa szót, felesége így 
hívja Istent. Na és hol van ez a viskó? Ez az a hely, ahol 
valamikor eltűnt kislányának véres ruháját találta meg 
a rendőrökkel együtt, amivel gyakorlatilag kiderült, 
hogy a gyerek meghalt. 
 Ennyi kísérteties előzmény után mer-e főhősünk elindul-
ni? Kivel találkozik a megírt helyen? Az elhunytnak vél 
apjával, vagy esetleg a lánya gyilkosával? Esetleg va-
laki mással?  Keresd meg rá a választ Te magad is 
Wm. Paul  Young: A viskó című könyvében, ha szeretnél 
egy igazán lebilincselő, olvasmányos és mégis tanulsá-
gos olvasni! Hidd el, nem fogsz csalódni!   

Ajánlotta: Körtefái Klára tanárnő 


