
 

 

2011/2012. tanév A KAPCSOLAT ÉVE 

CALCUTTAI TERÉZ ANYA GONDOLATAI – NEM CSAK ADVENTRE 
• Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. Ne törődj 

vele! Te csak építs! 
• Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád. Ne törődj vele! Te csak 

segíts annak, akinek szüksége van rá! 
• Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe. Ne törődj 

vele! Te csak tedd, ami tőled telik! 
• Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik. Ne törődj vele! te csak tedd a jót! 
• A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz. Ne törődj vele! 

Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte! 
• Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző. ne törődj vele! Te csak szeresd felebará-

todat! 
• Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet. Ne törődj vele! Te csak tedd a jót! 
• Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek. Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat! 

Beharangozó 

      2011. december 15-én, szombaton kerül sor hagyományos, karácsonyváró idegen nyelvi délutánunk-
ra. Ezen az alkalmon, a hagyományoknak megfelelően, minden nyelvi csoportunk egy ünnephez kötődő 
produkcióval lép fel. Nem csupán a tanítási órákon eddig megszerzett tudásukról adnak számot, de dalokkal, 
mesékkel, történekekkel és játékkal, közelebb visznek bennünket karácsony ünnepéhez. Jó készülődést kívánunk! 

DECEMBERI JELES NAPOK 
December 21.  
Tamás napja:  

Hitetlen Tamás néven emle-
getett apostol napja. Tamás 
napjához rengeteg hiedelem 
fűződik, főleg disznóvágással 
kapcsolatosak. A Tamás napon vágott sertés 
háj, a "Tamásháj" nem avasodik meg, gyó-
gyításra alkalmas. Főleg kelések, nehezen 
gyógyuló sebek, kisgyermekek kiütéseinek a 
kezelésére használták. Időjárásjósló nap is 
ez: ha 21-e reggelére frissen esett hó borí-
totta a tájat, a hiedelem szerint békés, bol-
dog karácsony ígérkezett. Ha az e napon 
megölt disznók mája nagy lett, akkor a régi 
öregek azt mondták, hogy csikorgós lesz a 
karácsony. 

 

ÁLDOTT, SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  

ÉS SZERENCSÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN DOLGOZÓNK NEVÉBEN  

DIÁKJAINKNAK, CSALÁDJAIKNAK TÁMOGATÓINKNAK ÉS MUNKATÁRSAINKNAK! 

 

        

 

VII. évfolyam 12. szám 2011. december 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

MIKULÁS A SZIGNUMBAN 
Szent Miklósnak neve napján egymáshoz eljövünk,  
Ami jót csak cselekedtünk arany könyvbe bekerül.  

Hófehér havon siklik a szán, puttonya is minket vár  
Aranydió és foszlós kalács kicsi gyermekekre vár.  
Szent Miklósnak neve napján ígérjük jók leszünk,  

Vidám szívvel , szeretetben ünnepelj velünk! 
 
A SZIGNUM minden tanulóját megláto-
gatta nevének napján Szent Miklós püs-
pök, és diákjainknak egy kis meglepe-
téssel kedveskedett. Az iskola egész 
közössége a jeles napra ünnepi díszbe 
öltöztette az intézményt. Dolgozóink 
gyermekei sem maradtak ki a jóból, őket színvonalas műsor és 
ajándék várta a 3. évfolyamosok, és tanítóik Baróczi Tamás, 
Himer Ágota, Majorosné Rácz Krisztina és Surinás Piroska pe-
dagógusok jóvoltából. Köszönjük munkájukat!  



 

 

FÓKUSZ 

TAGOZATAINK 

FIGYELEM!  
HAMAROSAN DÖNTENED KELL!  

Kiknek ajánljuk a gimnáziumot? 
Akik jó tanulmányi eredménnyel 
rendelkeznek és még nem tudták 
eldönteni, milyen pályát válasz-

tanak maguknak. 18 évesen 
megalapozottabb döntést hoz-

hatsz. 
Mire lesz szükséged, bármilyen 

pályára lépsz? 
Idegen nyelvtudásra. 

Melyek azok a pályák, amik ugrásszerűen fejlődnek  
napjainkban? 

A környezettudománnyal, környezetvédelemmel  
kapcsolatos egyetemi szakok és OKJ-s szakmák. 

 
A SZIGNUM ezeket nyújtja számodra! 

Nem makói diákok számára saját kollégiumunkban  
ellátást biztosítunk. 

 

Nyílt nap: 2012. január 18. szerda 

SZALAGTŰZŐ 2011. 

2011. dec. 8- án vehették át iskolánk 
végzős diákjai az éretté válás útját 
szimbolizáló, mise keretében megáldott 
kék szalagot. Az eseményhez méltó ünnepélyes elő-
adásról, mely A boldog herceg történetét mutatta 
be, a díszletről, az ünnepi ebédről Csapóné Mátó 
Mónika tanárnő vezetésével a 11.g osztály gondos-
kodott.  A 2011/12. tanévben érettségiző diákja-
ink: Bálint András, Barna Dávid, Barta Judit, Forró 
Dávid, Horváth Anett, Lukács Anita, Misinszki Már-
ton, Nádasdi István, Nagy Zsófia, Pál Krisztina, Tóth 
Beatrix, Vas Imre, Veszelovszky Nóra, Vízhányó 
Dávid Osztályfőnökük: Lik Melinda tanárnő 

ERZSÉBET BÁL ABC 
 
Apró tettek: kézműves tárgyak, angyalcsodák és csodás angyalok, akik készítették őket. 
Bál: nálunk állt először az idén, s ez már történetének 5. alkalma volt. 
Csapatmunka eredménye: beleadtunk szívet-lelket, és mindenki megtette, amit lehetett. Bejött! 
Dalos pedagógusok: általuk találkozhattunk rossz felelettel, s megtudtuk, mindig kell egy tanár-barát, aki megkér-
dezi, mit tehetne érted. 
Erzsébetek: csak gondolatban voltak belünk, mert idén otthon ünnepelték nevük napját. 
Fúvós trió: A fagott, a fuvola és a klarinét nagy találkozása Mozart II. Divertimentójában és diákjaink előadásá-
ban. 
Gondolat: ezúttal is sok szuper volt, de az alapot a Kapcsolat adta. Működött! 
Hangulat: a megszokott fergeteges. Köszönhető a táncos lábú, víg kedélyű kemény magnak és a talpalávalónak. 
Iskola, mégpedig SZIGNUM: mert itt minden rólunk szólt. 
Jótékonyság: az állandó jegyünk, de volt még tombola és támogató is, ami a nemes végeredményhez járult. 
Kenyérszentelés: a rózsa és a víz maradandó pillanata Gábor atya közvetítésével a kenyerek és mindannyiunk 
javára. 
Liszt-év: a bálon is megemlékeztünk róla. Az érkezőket stílusosan a Szent Erzsébet legendák oratóriuma fogadta 
(rajtunk kívül persze) 
Már hagyomány: éppen ezért lesz jövőre is. Megteremtettük, folyamatosan szerveztük s most már az éveink/
életünk részévé vált.  
Néptánc: volt botos, ugrálós, kicsikkel nyitó, és páros-pörgős-profi műsorveleje is.  
Ördögök a táncparketten: akadt több is, de csak a „legeket” jutalmaztuk.  
Pohárköszöntő: vicces-rímes, pontos-pont jókor, avagy igazgató úr megadta az alaphangulatot. 
Remek szervezés: minden a legjobb forgatókönyv szerint alakult. Köszönjük Anita és Judit! 
Szólót énekelt Nacsa Krisztina, és milyen jól tette. Róla-tőle még hallani fogunk máskor is, ez biztos! 
Tombola: abszolút dobogós volt a gyertyatartó, de örülhettek a háziasszonyok és a kismajmos szelvény tulajdono-
sok is! 
Új országos I.hely: Gémes Tamás Divatkereskedése vitt mindent, és még 20 cm háziszőttest is. 
Vacsora: Az Autós Csárda megint otthon volt natúrban, töltöttben és rántottban is.  
Zene: A Csikota zenekar folyamatosan bizsergette a talpunkat. Az ő érdemük, hogy amerikai tanárjelöltünk, Lauren 
itt táncolt életében először, s ez már sajtóhír. Mint ahogyan az is, hogy Szent Erzsébet kötényében a SZIGNUM is 
benne van bizonyosan. Köszönjük! 

Sz.A. 



 

 

LIECHTENSTEINI KIRÁNDULÁS 
   2011. november 2-22 
között a SZIGNUM hat diák-
ja, Illés Ákos, Horváth Mar-
tin,Nagy Rebeka,Csapó 
Boglárka, Török Dominik, 
Szelei Gergő és tanáruk, 
Ábrahám Éva néni a  Ma-
gyar Máltai  Szeretetszol-
gálat és a Liechtensteini Vö-
röskereszt jóvoltából  feled-
hetetlen élményekben gaz-
dag időt tölthetett a Liech-
tensteini hercegségben. 
    Út közben csatlakozott még hozzánk tíz gyermek Já-
noshalma és Szarvas egyházi iskoláiból, illetve velünk 
tartott még Emi néni, Irén néni és Klári néni Kecskemétről. 
Az ott töltött három hetet a 20 tagú csoport otthonos kör-
nyezetben, a schaani „Kinderheim Gamander” gyerekott-
honban egy nagy családként élvezhette.  
   Nagy izgalommal és lelkesedéssel indult a csapat itt-
honról az ismeretlen ország fele. Hajnali 6 órakor megér-
keztünk a svájci Buchs város állomására, ahol várt ben-
nünket a Vöröskereszt egyik munkatársa Bani bácsi, aki 
egyben a házigazdánk is lett a továbbiakban. 
   Már az első nap nagy eseménye volt egy azelőtt sosem 
látott játszótér. Az ott tartózkodás ideje alatt minden 
napra kijutott egy újabb kirándulási lehetőség, mely min-
dig játékkal ért véget. 
A kirándulások során bejárhattuk az egész hercegséget, 
megismerve minden települését. Régi kastélyokat, épüle-
teket, egzotikus madarakat és a táj szépségeit volt alkal-
munk megcsodálni. Jártunk Eschenben a madár rezervá-
tumban, Feldkirchben a vadasparkban, Triesenbergben 
pedig egy ódon kastélyban. Hegyet másztunk, túráztunk, 
sőt Malbunban 1500 méteren még a felhők fölé is eljutot-
tunk. Ott gyönyörű napsütés fogadott minket.  Szerencsé-
re készültünk naptejjel, különben lepirult volna az arcunk.  
Bár a hegyi levegőtől igy is mindig frissek voltunk. A he-
gytetőn ettünk, ittunk, játszottunk, gyönyörködtünk a min-
ket körülvevő osztrák és svájci hegyekben.  
   Egyik nap   a Rajna folyónál voltunk, ami azért volt 
érdekes, mert a folyó közepén van Liechtenstein és Svájc 
határa. És mivel a mederben volt egy sziget ott elmond-
hattuk, hogy  épp a határon álltunk. Sok érdekes formáju 
kavicsot gyűjtöttünk, amiket haza is hoztunk. 
   A kirándulások fáradalmainak kipihenésére mindenféle 
programot találtunk ki: rajzolás, festés, gyöngyfűzés, 
naplóírás, aznapi élmények rajzolása, vagy levélírás. A 
ház kertjében lehetőség volt ping-pongozni, focizni, kosár
- és röplabdázni. A labdajátékokban Boglárka és Rebe-
ka ügyeskedett, Szelei Gergő és Martin pedig remekül 
pingpongozott. Vacsoráig mindig szabadon játszhattak a 
gyerekek, lehetett csocsózni és biliárdozni is. Itt derült ki, 
hogy Török Dominik és Illés Ákos nagyon értenek a bili-
árdhoz, majd vacsora után mindenfele közösségi játékok 
és meseolvasás következett. Minden napot énekléssel és 
imádsággal zártunk 
   A pénteki napokat várták leginkább a gyerekek, ami-
kor uszodába mentünk.  

Minden nap különleges-
sége volt, hogy külön-
féle ajándékokkal ked-
veskedtek vendéglátó-
ink. A hercegnő aján-
dékaként mindenki új 
sportcipőket kapott, 
hogy kényelmesen le-
hessen bebarangolni a 
kis országot. Egy kedves hölgy, Ginny néni (a helyi Vörös-
kereszt vezetője) minden nap újabb apróságokkal lepett 
meg bennünket. A hétköznapjainkat Léna, Ana, Tatjana 
tették feledhetetlenebbé, törődésükkel, ízletes ételeikkel 
és kedvességükkel. Nagyon figyeltek arra, hogy mindig 
egészségesen táplálkozzunk. A mindennapos gyümölcs a 
finom zöldség krémleves és persze a narancsos 
müzliszelet sosem maradt ki.  
  Várva várt eseménynek számított a liechtensteini her-
cegnővel való találkozás. Izgatottan várta mindenki ezt a 
napot, hiszen kíváncsian vártuk, mi is történik abban a 
kastélyban, amelyet addig szinte mindennap a távolból 
szemlélhettünk csak. A fogadásra a csapat műsorral ké-
szült. Az esemény nagyszerűen sikerült, nem mindennapi 
élménynek számított, amikor a vaduzi hercegi kastélyt 
körbejárhattuk és betekintést nyerhettünk a hercegi élet-
be. A hercegnő 11-kor fogadott minket. 
Reggeli után szépen felöltöztünk ünneplő ruhába. A palo-
ta gyönyörű. Sajnos fényképezni nem szabad bent. 
(Kivétel a csoportkép a hercegnővel együtt.) Mivel a her-
cegi család a palotában lakik, turisták szamara egyálta-
lán nem látogatható. Nagy kiváltság, hogy mi ide bejut-
hattunk. A hercegnő nagyon kedves volt. Mesélt az épü-
letről, a családjáról. Kis megvendégelésben is részünk 
volt, narancslevet és süteményt kaptunk. Kérdéseket tehet-
tek fel a gyerekek, amikre a hercegnő válaszolt. Készül-
tünk műsorral is, énekeltünk németül és magyarul. Csapó 
Boglárka fuvolán játszott egy népdalcsokrot, majd átad-
tuk az otthonról hozott ajándékot. Nagyon jól sikerült a 
műsor, ügyesek voltak a gyerekek.  
   Ott tartózkodásunk ideje alatt az egészséges táplálko-
zás szabályait gyakorolhatták a gyerekek, valamint saját 
környezetük tisztán tartása érdekében tevékenykedhet-
tek. Az ott látottak újdonságai számunkra: a játszóterek 
sokfélesége, a rend és fegyelem bármilyen közhelyen, a 
környezet tisztasága nemcsak a helységben, hanem azon 
kívül is, az erdők játszóterekkel és akadálypályákkal va-
ló ellátottsága, melyeket nekünk is alkalmunk volt kipró-
bálni.  
   Szintén különlegességnek számított a nagyfokú pontos-
ság, amelyet betartanak és másoktól is elvárnak. A sze-
lektív hulladékgyűjtés és ezáltal a környezetvédelem fon-
tossága szintén példát mutató.  
    
  A felejthetetlen élményekért köszönettel tartozunk a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálatnak és makói képviselőjé-
nek, dr. Nagyfalusi Máriának és a Liechtensteini Vöröske-
resztnek, hogy lehetővé tették ezt a csodálatos kirándu-
lást. 

 
Ábrahám Éva tanárnő 

VELÜNK TÖRTÉNT 



 

 

ADVENTI LELKINAP 
Eredeti terveink alapján a lelki nap az alsó és felső tagozaton valósult vol-

na meg, de egy munkaközösségi megbeszélés alkalmából arra jutottunk, hogy 
terjesszük ki a gimnáziumi tanulók részére is, annak ellenére, hogy ők már 
részt vettek az ősz folyamán a Szent Gellért napi rendezvényen és voltak, 
akik az ópusztaszeri búcsú püspöki szentmiséjére látogattak el.  

Miért tartottuk fontosnak, hogy a gimnáziumban is legyen lelkinap az 
adventi időszakban? 

Karácsonyra, Jézus Krisztus születésére készülünk. Ez az adventi idő alkal-
mat ad az elcsendesedésre, a belső figyelemre, a magunkba tekintésre, bűn-
bánatra. Szerettük volna, ha diákjaink ráéreznek ennek lehetőségére. Így sikerült egy bűnbánati liturgia keretében a 
szentgyónást szentségéhez járulniuk, a reformárusok pedig hitoktatójuk által irányított lelki program részesei lehettek. 
Szeretnék köszönetet mondani az atyáknak, akik készségesen fogadták a meghívásunkat és kiszolgáltatták a szentsé-
get. Hálásak vagyunk azoknak a tanártársaknak, meghívott vendégeinknek, akik saját lelki élményeiket osztották 
meg a fiatalokkal szakterületeiknek megfelelően és tanúságot tettek hitükről, elkötelezettségükről. A diákok betekin-
tést nyerhettek a vallás és a művészet, az istenkereső versek, az Istent kutató rockerek világába, gitárkísérettel színe-
sített adventi gondolatokba. Megismerkedhettek keresztény portálokkal, de hallhattak az ENSZ gyűlésen járt nővé-
rünk beszámolójáról és egy szentföldi zarándokút lelki gyümölcseiről.  

Az általános iskolába érkező hitoktatónak, szerzetesi közösségekből meghívott nővéreknek, osztályfőnököknek is 
hála, hogy változatossá, élményszerűvé tették a kisdiákok számára ezt a napot. Köszönet illeti a szentmisén szolgála-
tot teljesítőket, akik énekükkel, felolvasásukkal aktívan bekapcsolódtak annak menetébe. 

Áldott adventi időt és kegyelmekben gazdag, örömteli karácsonyi ünnepet kívánok.  
        Magyaros Rita M. Veronika 

VISSZAPILLANTÓ 

SZERETETSZOLGÁLAT 
November 15-én szentmise keretében a 10. G osztályos tanulók ígéretet tettek, hogy 

szolgálatukat szeretetből, önzetlenül, készséges szívvel végzik el. Már minden tanuló 
megismerkedett a területén élőkkel, így tudatosan fogadták meg, hogy az esetleges ne-
hézségek ellenére is hűségesek maradnak. Ezt az eseményt egy emléklap kiosztása tette 
emlékezetessé. 

   A következő imával közösen kértük a kegyelmet az Isten-
től és az áldást a rászorulók számára. 
Uram, újítsd meg bennünk Lelkedet, tégy minket szabaddá és egységessé. Uram, en-
gedd, hogy szolgálatom nagyságát a vele járó felelősséggel együtt vállaljam. Add, 
hogy elkötelezettségem sohase lankadjon, ha nehézséggel szembesülök. 
Uram, minden érted van. Vezess akaratod szerint. 
Istenem, szeretetedből hű akarok lenni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed 
rólam határozott. Áldd meg mindazokat, akikhez küldettünk, segíts bennünket, hogy 
fényt, szeretetet, reményt és hitet sugározzunk. Amen. 

A küldetési szentmise utáni napokban az a kérés érkezett hozzánk, hogy a kárpátaljai gyerme-
kek számára adományokat küldjünk a Máltai Szeretetszolgálat által. Szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik segítették ezt az akciót: a gyermekeknek, akik önzetlenül lemondtak játékaik-
ról, ruháikról, hogy a nehezebb sorsú gyermekeknek ezzel örömet szerezzenek; a felnőtteknek, 
akik a szervezésben segítettek. 

Az adventi időben, de már a karácsonyra készülődve kis műsorral szeretnénk kedveskedni az időseknek. Remény-
kedve várjuk ennek az együttlétnek a meghitt pillanatát. 

A szolgálatot végzők és Tóth Zsolt tanár úr nevében áldott ünnepet kívánok.       Magyaros Rita M. Veronika SSND 

HÉTKÖZNAPI PSZICHOLÓGIA 
   A British Múzeumban őriznek egy babiloni agyagtáb-
lát, Kr. e. 3800-ból. Népszámlálási jegyzőkönyv, az adók 
megállításához készítették. Az egyiptomiak és a rómaiak 
is végeztek népszámlálásokat. Idén nálunk is volt. Sok 
érdekes dolog kerül ilyenkor napvilágra, például a Föld 
lakossága milyen ütemben nő, vagy mi, magyarok milyen 
rohamosan fogyunk. Mégis, ha sorba állítanánk a Föld 
összes embert, aki valaha élt és élni fog, és végignéznéd 
ezt a sort, senki nem lenne ugyanolyan, mint te. De ha a 
Föld nem emberi lényét állítanánk sorba, aki élt vagy élni 
fog, s őket néznéd végig, kiderülne, hogy az emberek 

sorából bárki jobban hasonlít rád, mint ezek közül a te-
remtmények közül egy is.  
   Volt egyszer egy híres francia kriminológus Emile 
Locard, aki felállította a Locard- féle cseretörvényt. Eb-
ben azt állítja, hogy mindenki, aki egy szobán keresztül-
megy, öntudatlanul hátrahagy és magával is visz valamit. 
A modern tudomány bebizonyította állítását, Fulghum 
cseretörvénye pedig kiterjesztette: mindenki, aki él, öntu-
datlanul hátrahagy, és magával visz valamit. Ezek leg-
többje nem látható, nem hallható, nem megszámlálható. 
Népszámlálások nem mutatják ki őket. Nélkülük azonban 
mit sem ér az egész.                      Körtefái Klára tanárnő 



 

 

EGY HÓNAP – EGY AFORIZMA 
„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, 
akkor lehet meghallani.”                                                                                           (egy 7 éves kisgyermek szerint) 

VELÜNK  TÖRTÉNT  
SZÍVET MELENGETŐ HELYZETJELENTÉS A PLÉBÁNIÁRÓL 

   A tanév kezdete óta kialakult a plébániai csoportok működésének rendje. Szerda 
délutánonként a kicsik gyűlnek össze. Az összejövetelek elején kicsit beszélgetünk, 
éneklünk, aktuális hittanos dolgokat megbeszéljük, aztán játszunk. Csütörtökönként a 
nagyobbakkal találkozunk, velük is hasonlóan kezdjük az alkalmakat, mint a kisebbek-
kel. Volt már, hogy filmet néztünk, sütöttünk, s legutóbb ajándékokat csomagoltunk az 
elsőpéntekes időseknek Mikulásra. 
   Péntek délután a gyermekmissziósok jönnek a plébániára. Hála Istennek nagyon so-
kan és komolyan készülnek arra, hogy kis misszionáriusokká váljanak. (ez lesz már a 3. 
csoport itt Makón) Rendszeresen imádkoznak, eljönnek vasárnaponként a templomba, október során többször részt 
vettünk a rózsafüzér imádságon, és kis áldozatokat hoznak társaikért. Van egy közös perselyünk, amibe most épp a 
Gambia Bwiam falu óvodásainak gyűjtünk ebédre (kb. 7 Ft ott egy ebéd) – sok pénz van már benne – 20asok, 
100asok, 200asok – csupa olyan csoki, túrórudi, cukorka ára, amiről a gyerekek lemondtak. Ezen kívül árusítottunk 
2012-es missziós falinaptárat is, amit a Pápai Missziós Művek adott ki az általam készített képekből, ennek árát is a 
gyerekek étkeztetésére fogjuk küldeni. 
    Most, Karácsony közeledtével Pásztorjátékkal készülünk, többnyire gyermekmissziósokkal, vagy leendő tagokkal. 
Ez is áldozattal jár, de persze jól is érezzük magunkat. Az előadást először a szünet előtti utolsó tanítási napon fogjuk 
bemutatni Szentmise keretében a templomban, majd 24-én este az éjféli Szentmise előtt, melyre mindkét alkalomra 
szeretettel várunk mindenkit! 
   Advent során különlegesek a hajnali Szentmisék – Roratek Olyan jó így indítani a napot, és hogy gyerekek közül is 
többen jönnek, ministrálnak. Mise végén pedig mindannyiunknak jól esik egy kis meleg tea, beszélgetés.  
   Régi hagyomány az is, hogy „cipősdobozokat” készítünk. Sok gyermeknek van odahaza olyan játéka, kinőtt, de jó 
állapotban lévő ruhája, amit szívesen odaajándékozna valakinek, aki örülne neki. Most Advent 2. vasárnapján a 
szentmisében az elsős gyermekek már hoztak ilyet magukkal, s a felajánláskor ők ezt vitték ki az oltárhoz. Folyama-
tosan hozzák a gyerekek azóta is az ajándékokat, amit végül dec. 9-én 15 órakor fogunk szépen becsomagolni, 
rendszerezni. A szünetben, december 17-én én fogom ezeket elvinni a "székelyföldi Szovátára, és Bákóba, a Mold-
vában élő csángómagyarokhoz". Itt az iskolanővérek szolgálnak, hogy az ottani gyermekeknek örömet szerezzenek. 
Köszönjük mindazoknak, akik segítenek, és sok-sok mindenről lemondtak, hogy örömet szerezzenek másoknak! 
    Szombatonként pedig a ministránsokkal szoktunk találkozni. Ezeken az alkalmakon persze egy kicsit tanulunk, a 
templommal ismerkedünk, szokásokkal stb. és aztán az elmaradhatatlan játék következik. Ősszel bográcsoztunk, ke-
resztet állítottunk. Most Advent során gyűjtjük a jócselekedeteket. A sekrestyében kifüggesztett ministráns faliújságon 
van egy új táblázat, melyre a rendszeresen ministrálók neve kerül, s hogy ki milyen szolgálatot végzett. Lehet gyűjteni 
a pontokat, s a legtöbbet gyűjtők jutalmat fognak kapni! 
   És egy kicsit a jövőről: tervezünk még „házalós Betlehemest”, ami a pásztorjáték leegyszerűsített változata lesz, és 
azoknak a családoknak adjuk majd elő, akik ennek igényét jelzik Gábor atyánál. Ezen kívül, készült egy kisfilm is a 
misszióhoz kapcsolódóan, amely itt található: http://www.youtube.com/watch?v=bHf_HrpB3uw 

Fidelis nővér 
Fidelis nővér és segítői életére a Jóisten áldását kérjük!   

Kívánunk munkájukhoz erőt, egészséget és lelkesedést a következő esztendőben is! 

Dugonics András Matematikaverseny 
A SZIGNUM-ban már hagyománynak tekinthető Dugonics András Matematika Verseny első fordulójá-
ra 2011. november 17-én került sor. A katolikus iskolák között rendezett megmérettetésen szép szám-
mal jelentek meg a tantárgy iránt érdeklődő, tehetséges diákjaink, 4-8. évfolyamig. A 60 induló közül 
három tanuló jutott tovább a második fordulóra; Reisz József, Fábián Gergő, és Dobra Tamás, mind-
hárman a 6. a osztályból. Gratulálunk nekik és további sikereket kívánunk! A verseny összes résztvevőjének gratulá-
lunk a szép helytállásért, tanáraiknak, Győrfi Józsefnének, Körtefái Klárának, Szűcsné T. Kis Gabriellának, Vigh Ist-
vánnénak és Varga Erikának köszönjük a felkészítő munkájukat!       Varga Beáta M. Dominika munkaközösség vezető 

LOGIKAI FELADVÁNY 
Ivanov, Vasziljev, Petrov és Szidorov egy 18 emeletes ház különböző emeletein laknak. Közülük az egyik könyvelő, a 
másik építész, valamelyik fogorvos, illetve jogász. Ivanov Petrov felett, de Szidorov alatt lakik. Vasziljev a fogorvos 
alatt lakik. Szidorovhoz ötször olyan magasra kell menni, mit a jogászhoz.  Ha az építész 2 emelettel magasabbra 
költözne, akkor éppen a fogorvos és a könyvelő között, középen lakna. Ha azonban fele olyan magasra költözne, 
mint ahol lakik, akkor a fogorvos és a jogász között lakna félúton.  Állapítsd meg, melyik lakónak mi a foglalkozása 
és hányadik emeleten lakik!   A megfejtéseket a kortefai@gmail.com e-címre küldjétek!  Hasznos időtöltést!   

Körtefái Klára tanárnő 



 

 

ORSZÁGOS SZAVALÓVERSENYEKET NYERTÜNK! 
„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers feltámasztása papírsírjá-
ból.”                                                                                                                                   (Kosztolányi Dezső) 
Erre az alkotó-teremtő tevékenységre minden tanévben számos lehetőség kínálkozik, hiszen külön-
féle alkalmak kölcsönöznek ünnepi palástot a hétköznapoknak.  
Ezúttal október 23-án, Szolnokon szerepeltek szép eredménnyel iskolánk tanulói először: a Forra-
dalmi szavalóversenyen Gémes Tamás és Majoros Viktória – mindketten díjazottak lettek. A két-
fordulós versenyen egy szabadon választott, az ’56-os forradalmat megidéző költeményt és Pesti 
József egy versét interpretálták a résztvevők. A verseny különlegessége az volt, hogy diákjaink 
egy pódiumon szavalhattak azokkal a felnőtt versmondókkal, akik maguk is átélték a forradalmat, 
s számomra is megható volt, amint különböző generációk drukkoltak és gratuláltak egymásnak. A 
különleges élményt adó szavalóverseny eredményhirdetése remekül zárult: Majoros Viktória ötö-
dik, míg Gémes Tamás első díjat nyert az általános iskolások versenyén.  

* * * 
November 18-19-én került sor a Gyulán megrendezett Simonyi Imre Országos Szavaló-
versenyre, ahol öt diák képviselte iskolánkat: a 7-8.-os korosztályban Gémes Tamás, a 
9.-esben: Kakas Bence és Kovács Norbert, a 10.-esben: Nacsa Krisztina és a 11.-esek 
között Szabó Katalin. A versenyre két költeménnyel érkeztek a nevezők: egy verset kel-
lett előadni a „kötelező” Simonyi-listáról, a másik alkotás pedig egy Simonyival kortárs 
költő verse lehetett. Minden szignumos diák szépen helytállt, alaposan felkészült, a zsűri 
döntése alapján I. helyezett lett Gémes Tamás, Szabó Katalin pedig különdíjban része-
sült.  
A résztvevőknek gratulálunk, további szép eredményeket kívánunk; s várjuk, hogy a későbbiekben is részt vegyenek 
ebben a titkos kódfejtésben, míves játékban. Latinovits Zoltán szavaival hívok másokat is a költők rejtélyes világába:  
„A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, 
sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a 
létről. A legszentebb, a legszebb játék. ”        Mészáros Ildikó tanárnő 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

V. NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 
  2011. december 1-én 5. alkalommal rendeztük meg az iskolai népdaléneklési versenyt, 
ahol az elsősöktől kezdve a legidősebb diákokig képviseltetve volt minden korosztály.  
Szép hagyomány indult el és él ma is ezzel a versennyel, ahol énekszeretetüket is kife-
jezhetik tanulóink. 
A verseny menete évről-évre hasonló, de a versenyzők előadása újra és újra büszkeség-
gel és érzékeny örömmel tölt el minket hallgatókat, nézőket. 
  Korosztályonként egy kötelező egyházi népénekkel és egy szabadon választott nép-
dallal léptek fel a diákok. Az előadásmódjukat, énekhangjuk tisztaságát, a szövegmon-
dás pontosságát háromtagú zsűri értékelte. Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Csókási Csaba 
és Csikotáné Erdei Eleonóra. Minden évben nagyon nehéz feladat a zsűritagok számára 
a sorrend kialakítása, hisz aki vállalja, hogy egy ilyen versenyre felkészül és a társai, 
valamint az érdeklődő pedagógusok, szülők előtt énekel, az már nyert valamit ezáltal.  
   Már az is hagyománnyá vált, hogy a zsűri értékelő percei alatt a rövid uzsonna után 
hangszeresek szórakoztatják az izgalommal teli versenyzőket. Iskolánk tanulói, akik a 
Magán Zeneiskolában tanulnak különböző hangszereken, mutatják be hangszeres tudá-
sukat. 
Az eredményhirdetés még az nap megtörténik, így mindenki ennek ismeretében mehet haza. Vannak, akiknek ez csa-
lódást okoz, de nekik tudniuk kell, hogy nem könnyű feladat a sok jó és értékes előadásból a legjobbat kiválasztani. 
Minden résztvevő jutalmat érdemel, amit ha nem is helyezés formájában, de egy piros ének ötössel, és a hallgatók 
dicsérő szavaival megkapott. 
   Külön említést érdemel, hogy a közönség soraiban ülő diákok egyre kitartóbban, egyre nagyobb fegyelemmel, 
kevesebb ki-be mozgással tudja végigülni ezt a délutánt, ami rendkívül fontos a versenyzők, a zsűri tagok, a felkészí-
tő tanárok és az érdeklődő szülők számára. 
   Köszönjük minden fellépő diákunknak ezt a szép délutánt. 
Eredmény: 

I. Kiss Levente 2.b, II. Burger Benedek  2.a, III. Novák Csongor 1.a 
I. Hudák Anna 3.b, II. Horváth-Varga Krisztián, III. Bencze Tünde  4.b 
I. Horváth Katalin 6.o., I.   Kőrösi Fanni 6.o., II.  Weszely Regina  6.o., III. Vadlövő Regina  5.o. 
Kiemelt I. Vincze Vivien 9.G, I. Nacsa Krisztina 10.G, II. Bencze Krisztina 11.G, III. Miklai Zsolt 10.G 

 

Reiszné Surinás Piroska tanárnő 



 

 

FÜRKÉSZ ROVAT  - válogatta az IDB - 

FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB - 

                                                              
Vicc-morzsa:  
- Mondja mennyi ideig tart az út Budapesttől Győrig? 
- Körülbelül két óra. 
- És azt megmondaná, hogy Győrtől Budapestig meddig 
tart az út? 
- Jaj, ilyen hülyeséget hogy lehet kérdezni? Természete-
sen az is ugyanannyi ideig, két óráig tart! 
- Nana, ez nem olyan egyértelmű! - Hiszen Karácsonytól 
Újévig csak egy hét telik el, de Újévtől Karácsonyig már 
jóval több... 
 
Tudtad-e?: 
   A tengeri vidra sokkal jobban bírja 
a mostoha körülményeket, mint a 
legtöbb ember. Ezek az állatok csak-
nem egész életüket a tengeren töltik, 
legyen az időjárás barátságos vagy 
éppen rettenetes, télen-nyáron egyaránt a vízben van-
nak: ott esznek, alszanak, harcolnak és szaporodnak.  
   A vidra anyagcseréje  magas fordulatszámon pörög. 
A tengeri vidráknak ezért aztán mindennap nagyon so-
kat kell enniük. Tengeri sünöket, rákokat, polipokat, 
kagylókat és persze halakat egyaránt fogyasztanak. 
   „A tengeri vidráknak farkasétvágyuk van – meséli egy 
tengerbiológus. – Ahhoz, hogy életben maradjon, egy 
átlagos, felnőtt példánynak 6750 kalóriát tartalmazó 
táplálékot kell elfogyasztania. Ez háromszor annyi, mint 
amennyi egy gyereknek kell! 
   A vidrák átlagos napi étrendje mintegy 200 rákot, 50 
tengeri sünt és csigákat tartalmaz (de ez persze változ-

hat). Mindez annyi kalóriát tartalmaz, mint 28 hot dog, 
42 gombóc csokifagyi, 127 alma vagy kétezer cukorka. 

 
Mi a szeretet? 
"Amikor nagyinak begyulladtak az ízületei, nem tudott 
már előrehajolni, hogy kifesthesse a lábán a körmeit. 
Most mindig a nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig 
neki is ízületgyulladása van. Ez a szeretet." (Rebeka - 8 
éves) 
 
"A szeretet az, amikor az étteremben odaadod másnak 
a sült krumplidat, anélkül, hogy te kérnél az övé-
ből." (Kriszti - 6 éves) 
 
"A szeretet az, amikor apa izzadt és büdös, de anya 
akkor is azt mondja neki, hogy sokkal helyesebb, mint 
Robert Redford." (Krisztián - 7 éves) 
 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Karácsony Artúr – ameri-
kai, brit animációs film 
 
   Arthur kedves, ám rendkívül ügyetlen 
fiú, aki imádja a karácsonyt. Érthető is, 
hiszen édesapja a 136 éves Mikulás.  
   Az utóbbi időben sok dolog változott 
Mikulásék háza táján, őket is megcsap-
ta az új idők szele: az előkészületekben fontos szerepe 
van a digitális berendezéseknek, amelyek megkönnyítik 
a munkát. Azonban sem Mikulás, sem Arthur nem boldo-
gul könnyen ezekkel a masinákkal, éppen ezért arra 
vágynak, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágás-
ba.  



 

 

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

Diákotthon 
Makó, Szent István tér 14 - 16.  

Telefon: 06 - 62/213-052  
szignum@szignum.hu 

www.szignum.hu 

Felelős kiadó:  
Szűcs Péter 
Szerkesztő:  
Szabó Anita 

Fotó: 
Majoros Márton 

Tördelés:  
Hudák Szabolcs 

1 KÉP – 1 HÍR 

Kápolnaszentelés 

2011. december 8-án, csütörtökön dél-
előtt 9 órakor a SZIGNUM két új isko-
lakápolnája került felszentelésre. Az 
ünnepi szertartást dr. Kiss-Rigó László 
Szeged-Csanádi megyéspüspök végez-
te, aki végzős gimnazistáink szalagtűző 
szentmiséjét is celebrálta ezen a délelőttön. A diákotthon 
épületében lelt otthonra a Szent Családról elnevezett, 
míg az iskola főépületében a Jézus a szeretet kápolna.  
 

Lauren a SZIGNUM-ban 
 

4 hetes szakmai gyakorlatát töl-
tötte intézményünkben Lauren 
McCusker amerikai tanárjelölt. A 
Notre Dame of Maryland Univer-
sity 21 éves hallgatója Fidelis nő-
vér osztályában tanította az első-
söket játékosan angol nyelvre. A gyerekek annyira a 
szívükbe zárták az óvópedagógus-tanítónak készülő 
fiatal lektort, hogy alig akarták őt elengedni következő 
gyakorlati helyére, Bécsbe. Lauren, saját bevallása sze-
rint, számos élménnyel gazdagodott, táncolt, tv felvéte-
len vett részt, és megtanult egy magyar köszöntést is: 
Boldog születésnapot! A tapasztalatairól és élményeiről 
készített kisfilm megtekinthető honlapunkon.  
 

Audiovizuális emlékgyűjtés 
 

A Terror Háza Múzeumban 2011. nov-
ember 29-én rendezték meg az Audio-
vizuális Emlékgyűjtés hivatalos projekt-
záró rendezvényét. Az alkalmon beszé-
det mondott Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, Schmidt Mária, az Em-
lékpontok szakmai vezetője és Porogi 
András, a Történész Szakmai Munkacso-
port vezető történésze. A SZIGNUM a pályázat résztve-
vőjeként, a vállalt 50 történelmi interjú elkészítését és a 
másfél éves együttműködést igazoló emléklapot és a 
projekt szakmai értékelését tartalmazó könyvet vehetett 
át.  

Angol ovisaink karácsonyváró  
délutánja 

 
2011. december 14-én, szerdán, dél-
után 2 órakor, a SZIGNUM tornatermé-
ben lépnek fel angol ovisaink az eddig 
tanultakkal, karácsonyváró idegen nyel-
vi délután keretében. Az énekes-táncos- 
verses produkciók után a kicsik játékos angol nyelvi fog-
lalkozásokon vesznek részt.  

ESEMÉNYNAPTÁR 

2011. december 
15.cs Karácsonyváró idegen nyelvi délután 

12. h – 
16. p 

1-6. évf.: betlehemes játékok szociális ottho-
nokban 
7-12. évf.: szeretetszolgálat Adventben 

16. p Közös iskolai szentmise, karácsonyi ünnepség 
17. szo 

– 

2012. 

  
 
       Téli szünet 

Jan. 3. k A téli szünet utáni első tanítási nap 

3. k – 

6. p 

Házszentelés folyamatosan minden osztály 
számára 

SPORT, SPORT, SPORT 
A 2011. november 25-én megrendezett Makó Város és 
Térsége Terematlétika Bajnokságon tanulóink sikeresen 
szerepeltek: Lengyel Boglárka 1.b I. (medicin labdado-
bás), Kabát Goldina 1.b I. (futás) és II. (távolugrás), 
Bohák Dominik 3.a I. (futás) és III. (helyből távolugrás), 
Túri Edina 2.b III. (medicin labdadobás), Igaz Dániel 3.a 
két II. helyet (futás és medicin labdadobás) szerzett. 
Marsi Gergő 4.a, Sajtos Alessia 4.a, Gyimesi Norman 
4.b, Illés Ákos 4.b, Fehér Nikolett 2.a, Óhidy Zétény 2.a, 
Wursach Paul 2.a, Szabó Laura 3.a, Csizmazia Csenge 
3.b osztályos tanulóink pontszerző helyeken végeztek. 
Kanderné Németh Györgyi tanárnő készítette fel őket. 
Neki és minden versenyzőnek gratulálunk és további 
szép eredményeket kívánunk!  
 

MÚLTIDÉZŐ 
Folytatódik a történelmi vetélkedő! 

Kedves diákok, minden hónapban régmúlt eseményeket 
követhettek végig a plakátok segítségével. 

A játék lényege, hogy találd meg a válaszokat a feltett 
kérdésekre (5+1), amelyek a sorok között bújtak meg. 

 A gimnazistákra egy kis kutatómunka is vár. J 
A megfejtések mindig az aktuális hónap utolsó napjáig 

várjuk a gyűjtődobozba! 
A helyes megfejtők egy történelem tantárgyi ötössel, de 
még inkább a múltbéli eseményekben való jártassággal 

lehetnek gazdagabbak. 
Hasznos időtöltést kíván a Történelem munkaközösség! 
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DECEMBERI JELES NAPOK 
December 27. - János napja:  

Szent János evangélista ünnepnapja. E napot a harmadik 
karácsonyi napnak, valamint patkányűző, óvó, védő nap-
nak is tekintették. De ezen a napon bort is szenteltek, min-
den család bort vitt a templomba, amelyet a pap megál-
dott, majd ebből a szentelt borból minden hordóba tettek, 
hogy a hordók tartalma meg ne romoljon. 

TÁMOGATÓNK: 


