
 

 

        

VIII. évfolyam 1. szám 2012. január 

2011/2012: A KAPCSOLAT ÉVE 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 
 Kányádi Sándor:  

Csendes pohárköszöntő  
újév reggelén 

Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot. 
Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 
Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 
s megint többre. Tiszta szívből 

ezt kívánom. 
Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 
s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje. 
Mert míg tudod, ki vagy, mért 

vagy, 
vissza nem fognak a kátyúk… 

A többit majd apródonként 
megcsináljuk. 

Végül pedig azt kívánom, 
legyen béke. – 

Gyönyörködjünk még sokáig 
a lehulló hópihékbe’! 

 

A mindenható Atyának és Fiúnak  
és Szentlélek Istennek áldása  

szálljon e ház lakóira,  
és maradjon velük mindenkor!  

Amen.  

FELHÍVÁS! 
Támogassa adója  

1%-ával és  
iparűzési adója  

6%-ával 
 a  

MAKÓI SZENT ISTVÁN 
EGYHÁZI ISKOLÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY-t! 
Adószáma:  

18450871-1-06  
 

Köszönjük, hogy ebben 
az évben is ránk  

gondolt! 
Szignum 

FONTOS INFORMÁCIÓK A LEENDŐ  
ELSŐSÖK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA: 

Beiskolázási fórum a Városháza  
dísztermében:  

2012. február 1-jén,  
szerdán 17:00 

SZIGNUM  
alsó tagozatos nyílt napok: 
2012. február 2. (csütörtök)  

8:00-11:00 
2012. február 7. (kedd)  

8:00-11:00 
Ismerkedő elbeszélgetések  

időpontjai: 
2012. február 11. (szombat) 
2012. február 18. (szombat) 

NYÍLT ÓRÁK A VÁROSI ÓVODÁKBAN 
Tisztelt Szülők és Óvónők!  

 
A SZIGNUM angol nyelvtanárai az alábbi helye-
ken és időpontokban tartanak bemutató nyelvi 
órákat a nagycsoportos óvodásoknál:  
Csapóné Mátó Mónika: Kálvin u: január 23. 
(hétfő) 15:30-16:00   
Pokorny Anna: Zrínyi u.: január 23. (hétfő)  
           15:30-16:00 és 16:00-16:30 
Nyúl M. Fidelis nővér: Hold u. jan. 30. (hétfő)  
14:30-15:00 és 15:00-15:30 és15:30-16:00 
Kassai u.: január 26. (csütörtök)  
15:30-16:00 és16:00-16:30 
Kúszné Nagy Tímea: SZIGNUM nyílt nyelvi ovi:  
január 25. (szerda) 16:00-16:30 és 16:30-17:00 

BEHARANGOZÓ 
GIMNÁZIUMI 

NYÍLT NAP 
 
2012. január 18-án, 
(szerdán) délelőtt fél 9-
től 12:00-ig a makói 
Szent István Gimnázium 
nyílt napot tart gimnázi-
umi tagozatán. Az igaz-
gatói tájékoztató után, 3 
tanítási óra keretében 
van lehetősége a láto-
gatóknak bepillantani a 
SZIGNUM idegen nyelvi 
és most induló környe-
zetvédelmi tagozatának 
órai munkájába. Az in-
tézmény az alkalomra 
szeretettel várja az ál-
talános iskola 6. és 8. 
osztályos tanulóit és csa-
ládjait, valamint minden 
érdeklődőt. További 
információk a 

www.szignum.hu  
honlapon szerezhetők. 

 
"SZIGNUM -  

Ez csak természetes!" 



 

 

BÚCSÚZÓ 

HÉJJA MARGIT M. ALÍZ ISKOLAIGAZGATÓNK EMLÉKÉRE 
(1948-2011) 

 

„Váratlanul ért a halálhíre.(…) Néha a magyarázatát keresem, miért is történt. A hit homálya takarja 
az elmenetelét. Azt kell, hogy mondjam, mennie kellett. Úgy ítélem meg, hogy így is teljes életet élt. 
Ezalatt azt értem, hogy még számos feladata lett volna itt a mi elgondolásunk szerint. Ő soha nem 
nézte azt, mennyi a kötelessége, minden munkát, amit észrevett a diákok közt vagy az iskolában, min-
den munkát kötelességének tartott.(…) Minden gyerekben azt nézte, hogy milyen lehetőségek vannak 
benne.” Ezekkel a szavakkal emlékezett Alíz nővér 2004-ben elhunyt kollégium igazgatónkra, 
Ruszkai Bélára egy interjúban. Nem sejthette, mennyire igazak lesznek majd ezek a gondolatok 
akkor is, mikor Őt szólítja az Úr magához, most karácsony előtt. Egykori iskolaigazgatónk emléke 
előtt saját gondolataival tisztelgünk.  

 
A családról 
„ A Hódmezővásárhely és Makó közt, Földeák és Szikáncs határán álló tanyában szü-
lettem, 1948. szeptember 14-én. Édesapám földműves ember volt, a TSZ-be lépésig 
ezen a területen gazdálkodtunk, ahol mindenki kivette a részét a közös munkából. 
Édesanyám varrónő szakmáját a családban hasznosította és az öt gyermekét nevelte. 
Amikor elvégeztem a második osztályt, akkor a szüleim őszintén elmondták, hogy a 
taníttatásunkhoz 1200 Ft hiányzik fejenként, és a TSZ-ben van gyermekmunka lehető-
ség, amivel pénzt kereshetünk. Bátyámmal vállaltuk a munkát, később az öcsénk is 
csatlakozott hozzánk. Nagy volt az öröm, amikor a szezon végén 5200 Ft-ot keres-
tünk, és nem csak a beiskolázásra futotta, de a maradék pénzt anyukáméknak adhattuk.” 
 
A gyermekkorról 
„14 évig éltem ezen a helyen, amikor az embernek a szíve és az értelme nyiladozik. A szülői háztól a 
szeretetet, az egymás iránti bizalmat, a nehéz helyzetekben az összefogást tanultam meg, és egy 
életre szóló nyitottságot és fogékonyságot a jóra. Anélkül, hogy tanították volna, megtanultam megkü-
lönböztetni az igazat a hazugságtól a szépet a rúttól, a szentet a profántól. Szüleim mélyen vallásos 
emberek voltak, anyai ágon református, apain pedig római katolikusok. Nálunk a családban mindenki 
együtt imádkozott. A gyerekeket mind katolikusnak keresztelték, ezért vagy a földeáki, vagy a hód-
mezővásárhelyi templomba jártunk.” 
 
A hitről 
 „Életem legmeghatározóbb helye a vásárhelyi Szent István templom. Itt találkozott bennem először 
a menny a földdel; itt kereszteltek meg 1948. október 3-án, itt voltam elsőáldozó és 1960-ban bér-
málkozó is. Itt kaptam meg szerzetesi hivatásomat is. A templom szertartásai, közössége egy életre 
elkísértek, jezsuiták végezték itt szolgálatukat évtizedekig. A napi szentmisék után innen indultam 
tovább a gimnáziumi óráimra. 1995-ben, szerzetesi fogadalomtételem 25. évfordulóját a rend aján-
dékaként Rómában ünnepelhettem meg. Itt a Szentatya, II. János Pál pápa arra kért minket, hogy 
látogassunk el arra a helyre, ahol a hivatásunk elindult. Én hazajövet az Örök Városból, a vásárhelyi 
templomba mentem, és hálát adtam.”  
 
Az iskoláról 
„1963-tól, 3 és fél éven át jártam a vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumba. Mint falusi iskolából vá-
rosba bekerült diák, igen megrendülten jöttem a tanévnyitóra, teljesen egyedül, mert a szüleim bete-
gek voltak. Azt éreztem, a tudomány templomában vagyok. Érdekes módon, míg általánosban inkább 
szavaltam, a középiskolában matematika versenyekre jártam és a fizika órákon kívül is kísérleteztem. 
A tornateremben Balogh Imre tanár úr a sport, a mozgáskultúra szeretetét oltotta belém. Neki köszön-
hetem, hogy sakkoztam, kézilabdáztam és kosaraztam.” 
 
A lényegről 
„Legmaradandóbb osztályfőnöki emlékem, mikor a nem hívő tanárom felvetette, 
van e véletlen az életben. Hosszú vita után arra jutottunk, hogy nincs. Ez a megál-
lapítás világnézetem alakulásában döntő volt, mert úgy gondoltam, hogy nekem, 
aki hiszek, még inkább nincs véletlen az életemben. Ennek a beszélgetésnek és a 
templomi közösségnek köszönhetően, megtaláltam a helyemet a világban.  A bu-
dapesti Patrona Hungariae Gimnáziumban érettségiztem le, már szerzetes jelölt-
ként. Ha középiskolai éveimet összegzem, akkor elmondhatom, megtaláltam a 
hivatásomat, a küldetésemet. Szerencsés ember vagyok.” 



 

 

BÚCSÚZÓ 

A hivatásról 
„Szeretném tökéletesen megvalósítani keresztségi fogadalmamat, ezért vállalom a krisz-
tusi küldetést, hogy részt vehessek a megtestesülés és a húsvét misztériumá-
ban.” (fogadalma szövegéből) 
1969-ben kerültem Debrecenbe, itt töltöttem a noviciátusi éveimet. A fogadalomtétel 
után a helyi Kossuth Lajos Tudományegyetemre kerültem történelem-földrajz szakos 
tanárként. Itt államvizsgáztam, utána a Svetits katolikus leánygimnáziumban tanárként, 
osztályfőnökként dolgoztam, kollégiumban nevelőtanár voltam. Nagyon sokat tanul-
tam ezen a helyen, amit beépítettem az oktató-nevelő munkámba. 1989-ben megbíz-
tak elöljáróim, hogy Amerikában végezzem el a cserkésztiszt vezető tábort. Rá két 
évre kerültem Makóra, egy esztendei tervező-szervező munka után.  
 
Az egyházi iskoláról 
1990 tavaszán megszólított az akkori tartományfőnök - kezdi az emlékezést -, 
hogy eljönnék-e Makóra iskolát szervezni. Akkor Isten akaratát és hívását láttam 
ebben a feladatban, és azonnal igent mondtam. Katona Pál esperest kereste meg a 
városvezetés, és szociális munkára kért segítséget. Ő azt válaszolta, igazán akkor 
tud segíteni, ha egy iskolát indíthat. Így indult el a szervezés, és végül 1991. szep-
tember 1-jén, alsó tagozattal és felmenő rendszerben újraindult. 
   1994-ben hat évfolyamos gimnáziumot indítottunk. Ma már ez is szépen működik; 
2000-ben volt az első ballagás. Az osztálylétszámhoz viszonyítva az a jellemző, 
hogy tanítványaink 95-96 százalékát fölveszik, és helyt is állnak főiskolákon, egye-
temeken. Hét éve teljesen kinőttük az általános iskola épületét, ekkor Gyulai Endre püspök úr új szárnnyal bővítette. A 
templom oldalkápolnájában tanítottunk, fölszabadítottunk a kollégiumban termeket, bizony nagyon kellett a megúju-
lás. 
 
A diákokról 
Jó szándékú szülők jobbat akaró, vallásos nevelésben megbízó gyerekeiből 
lehet egyházi iskolát működtetni. Mitől ilyen az iskolánk? Katolikus közösség 
nevel katolikus gyerekeket. És itt csak fiatalokat lehetett bevonni a tanításba, 
nekem csak az első ötöt kellett éles szemmel kiválasztanom, a többieket hoz-
ták ők magukkal... És hála Istennek, ezek a fiatalok megtartották a vallásgya-
korlatukat, katolikus módon kötötték házasságukat, keresztény módon élik a 
családi életüket, két-három-négy-öt gyereket vállalva. Ilyen módon példaké-
pei is a diákoknak. 
 
A vezetésről 
Történelem-földrajz szakos vagyok, levelezőn elvégeztem a hittan szakot is. 
Fontosnak tartom, hogy az igazgató tanítson. Elsősorban nem a vezetésem, 
inkább a szerzetességem miatt. Azt gondolom, az elballagó osztályoknak egy-
házi ember tud olyan útravalót adni, ami az ő életállapotából adódóan ad 
egy olyan töltetet a mondanivalónak, amit feltétlenül meg kell fogalmazni. Lé-
nyegesnek tartom, hogy valami mást, szép és szívmeleg üzenetet kapjanak az 
elbúcsúzó diákok. 
 
A búcsúról 
„Nagyon szépen köszönök minden együttműködést, a legkisebb áldozattól a legnagyobbig. Erőt, egészséget és 
eredményes munkát kívánok, Isten áldása kísérje életüket. Búcsúzóul magamról csak ennyit: Az Isten hivatást adott 
nekem, és ennek a hivatásnak szentelem életem, és népemért becsülettel dolgozom…tovább. 
(Források: Fenyvesi Félix Lajos:  http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2006.07.16/0801.html, Makó VTV:Életrajzi kisfilm 2001., Makó VTV: 
Kollégiumi film 2004., Iskolaújság saját kiadás 2007. augusztus 1. )                                                              Összeállította: Szabó Anita 

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy rendtársunk,  

a makói SZIGNUM volt igazgatója 

Héjja Margit M. Alíz iskolanıvér 

életének 64. évében, szerzetesi fogadalmas életének 42. évében, 

2011. december 20-án hazatért a Mennyei Atya házába. 

2011. december 27-én 16 órakor Makón a Belvárosi templomban szentmisét mutat be nıvérünkért Katona Pál atya.  

Alíz nıvér temetése 2012. január 2-án, hétfın 11.00 órakor lesz  



 

 

MIKULÁS JÁRT DOLGOZÓINK GYERMEKEINÉL IS A SZIGNUM-BAN 
 

 A hagyományoknak megfelelően, az iskolai dolgozók gyermekeinek a két 
harmadik osztály készült Mikulás műsorral.  
   Az ünnepi hangulatot a Buborék együttes Téli táj című dalára koreogra-
fált rövid táncjelenettel, és a háttérbe vetített képekkel teremtettük meg. 
Ezután Szűcs Mara Szent Miklós című versét szavalták el a diákok. Majd 
néhány pillanatnyi sürgés-forgással a gyerekek a tollpihéket kergető kí-
váncsi bocs világába varázsolták a nézőket. A vendégek izgatottan fi-
gyelték a kismackó kalandos történetét és találkozását a Mikulással.  
   Ezt követően szülők és gyerekek vidám hangulatban, közösen énekelve 
hívogatták Szent Miklós püspököt, aki személyesen adta át jól megrakott puttonyának csomagjait a neki éneklő-
verselő kicsiknek. Vidám és meghitt légkörben telt a közös ünneplés minden megjelent számára.   

Himer Ágota tanárnő  

VELÜNK TÖRTÉNT 

JUBILEUMI NYELVI DÉLUTÁN 
  A Karácsonyváró Idegennyelvi Délután nevet viselő iskolai rendezvényünk hagyománnyá vált az elmúlt évek során. 
Ebben az esztendőben rendeztük meg 5. alkalommal. A jubileum alkalmából a már megszokott – és diákok, tanárok 
részéről is nagyon várt – idegen nyelvű színpadi produkciók mellett meglepetés is várta a SZIGNUM felsős és gimna-
zista diákjait december 15-én, csütörtökön délután fél 3-kor. Az iskola nyelvszakos tanárai azzal mondtak köszönetet 
az évről évre lelkesen készülő, s minden alkalommal színvonalas műsorszámokat előadó diákoknak szorgalmas mun-
kájukért, hogy idén a pedagógusok meglepetés produkciókkal mutatkoztak be. Az angoltanárok német, francia és 
lengyel nyelven szavaltak karácsonyi verseket, a francia szakos angolul, a németes pedig koreai nyelven adta elő 
versikéjét. A figyelmesen hallgató közönségnek, a diákoknak és szüleiknek közben Nyelvfelismerő totót kellett kitölte-
niük. Ennek második része dalok kitalálása volt, melyre a rendezvény végén került sor, amíg a zsűri értékelte az előa-
dott műsorszámokat. Felcsendültek német, francia orosz, angol és japán énekek is. A totón a jelenlévő gyerekek és 
felnőttek kiváló nyelvismeretről tettek tanúbizonyságot, mindenki elnyerte a MINDEN NYELVEK TUDORA kártyát, és a 
mellé járó szaloncukrot is. 
A diákok idén tizenhárom idegennyelvi produkcióval készültek: 
- 7.G angol dal - A Karácsony 12 napja - Twelve Days of Christmas   
- 7.G, 8.G, 9.G, 10.G, 11.G  
  francia színdarab - A nyomorultak – Les misérables 
- 5.o. angol dal - Smash Mouth: All Star 
- 6.o. angol –A kőleves – Stone soup  
- 7.G angol színdarab - The King of the Animals - Az állatok királya  
- 6.o. német – Ábrahám Éva – Hófehérke - Schneewittchen 
- 8.G angol színdarab - Óz a nagy varázsló – The wizard ok Oz  
- 9.G - angol színdarab Karácsonyi ének – Christmas Carol  
- 9.G - angol dal – Rudolph – Rudolf a rénszarvas  
- 8G, 9.G német színdarab –Tizenketten a postakocsin  
- 10.G angol színdarab  –The malaces and the wolf  
- 12.G angol színdarab –Piroska – Little Red Riding Hood  
- 11.G angol dal - Britney Spears: Santa, can you hear me 
   A zsűri oklevelet adott külön felsős és külön gimis kategóriában: I. II. és III. helyezést, valamint a következő kategó-
riákban: Zsűri Különdíja, Legigényesebb, Legdrámaibb, Legviccesebb, Legeredetibb, Leghatásosabb, Legkidolgozot-
tabb, Legötletesebb, Legszórakoztatóbb és Legvidámabb műsorszám. 
Köszönet illeti a felkészítő tanárokat: Polcsánné Lengyel Orsolya, Lik Melinda, Veréb Sándorné Anikó, Agnes Moro, 
Ábrahám Éva, Pokorny Anna, Csapóné Mátó Mónika; a résztvevő diákokat és a szüleiket is. 

Veréb Sándorné Anikó néni 

HÁZALÓS BETLEHEMES 
   Régi szép szokás, hogy Karácsony előtt pásztorjátékkal járnak házról-házra a gyerme-
kek. Idén több család is nagy szeretettel fogadott bennünket itt Makón és Apátfalván. Az 
idős emberek szemébe könnyeket csalt a gyermekek lelkes játéka, s valószínű, hogy a 
régi szép emlékeik megelevenedése. Hordozható betlehemet vittünk, s a kis Jézus előtt 
tették hódolatukat a pásztorok, angyali hírnökök szavára. Közben ismert karácsonyi éne-
keket énekeltünk. A két nap zárásaként mézeskalácsot sütöttünk a plébánián. Reméljük, 
jövőre még több helyre eljutunk. 
Résztvevő gyermekek – gyermekmissziósok: Deneus Eliza, Kabát Goldina, Lengyel Boglárka, Gabnai Virág, Forgács 
Gábor, Márton Barnabás, Tóth Dominik és Zsótér Kristóf. 

Tóth Zsolt, Fidelis nővér, Gábor atya 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
ALSÓS KARÁCSONYVÁRÓ IDEGEN NYELVI DÉLUTÁN 

   A hagyományos karácsonyváró idegen nyelvi délután 
2011. december 14-én rendeztük meg az alsós diákok és 
a nagycsoportos óvodások számára. A délután folyamán 
minden résztvevő diákunk megmutathatta a színpadi pro-
dukcióban, milyen jól tud angolul vagy németül.  
   Az első fellépők az angol oviba járó nagycsoportosok 
voltak, akik egy közös műsorszámmal készültek. Számukra 
a fellépésük után egy rendhagyó angol ovis foglalkozást 
tartottak iskolánk pedagógusai. Őket az 1.a és 1.b. közös 
műsora követte, akik mondókákat, történeteket és éneke-
ket adtak elő. A 2.a osztály műsorából megtudtuk, milyen 
is egy egéresküvő (Mice wedding), a 2.b osztály pedig 
Az óriási répa (An enormous turnip) című mesét adta elő. 
A 3.a előadásában Arthur király legendája elevenedett 
meg, a 3.b a Suszter és a manók (The shoemaker and the 
elves) mesével kápráztatta el a közönséget.  

A 4.a osztály műsora az Óz, a 
csodák csodája (The Wizard of 
Oz) volt. A 4.b osztály angolos 
csoportja a Három kismalac 
(The three pig) volt, a némete-
sek pedig a Hófehérke és a 
hét törpe (Schneewittchen und 
die sieben Zwerge) mesét adta 
elő.  
   Az alsós diákjaink mindegyike dicséretet érdemel, mert 
minden osztály színvonalas színpadi produkcióval készült, 
amelyet teljes egészében idegen nyelven adtak elő. Kö-
szönjük a felkészítő nyelvtanárok és az őket segítő tanítók 
munkáját is. Reméljük jövőre is ilyen szuper produkciókat 
láthatunk majd. 
                                 Polcsánné Lengyel Orsolya tanárnő 

KARÁCSONYI BETLEHEMES 
   Az éjféli szentmise előtti betlehemes játékot idén a gyermekmissziósok adták. Jó 
hangulatú próbákkal készültünk a nagy eseményre. Például a „lángos csillag állt 
felettük” sor ihletett arra minket, hogy egy vasárnapi szentmise utáni próbát lán-
gos sütéssel fejezzünk be.J Segítségünkre voltak lelkes anyukák! A legtöbben kö-
zülük elsős, másodikos diákok – talán először vettek részt az éjféli szentmisén. 
Kitartottak sokan! A szentmise utánra pedig élő betlehemet alkottunk. Az istálló 
előtt tüzet gyújtottunk, s karácsonyi zene szólt. Sokan a templomból kifelé jövet 
megálltak, még egy kicsit imádkoztak, beszélgettek, s szívükben köszöntötték a 
közénk születő kis Jézust. 
Szereplők: Dávid Fanni, Deneus Eliza, Gabnai Virág, Kabát Goldina, Kabók Dzsenifer,  Lengyel Boglárka, Forgács 
Gábor, Péli Hunor, Tamás Gálos, Tóth Dominik, Zsótér Kristóf, Ferenczi Hunor, Igaz Dániel, Burger Benedek, Fehér 
Nikolett, Szekeres Sarolta, Kovács Bálint, Török Jázmin, Reisz József, Reisz Mariann, Reisz Piroska, Reisz Gábor, 
Czervenkó Ákos, Kiss Levente, Mándoki Klaudia, Fábián Gergő, Fábián Dávid.      Tóth Zsolt, Fidelis nővér, Gábor atya 

CIPŐSDOBOZOK 
   Advent folyamán sok szép ajándékcsomagot (több mint 100 + 6 zsák ruha) készítettünk szülők és gyermekek segít-
ségével. Hálás köszönet mindazoknak, akik nagylelkűen lemondtak valamelyik játékukról, édességről, ruháról, és kö-
szönet mindazoknak, akik segítettek ezek rendezésében, csomagolásában! Gábor atya áldásával indultak útnak ezek 
a csomagok, ahogy ígértem Szovátára és Moldvába. Útközben Újkígyóson még kb. 90 doboz édességet is kaptunk 
mindehhez. Harangozó Imre, Halász Péter (nagy moldvakutatók) és Janka nővér társaságában vittük el a csomagokat 
személyesen Vera nővérékhez Szovátára és két központba Moldvába. Néhány családnak személyesen is adtunk 
ajándékot, nagyon örültek, és hálájukat szeretném tolmácsolni! Csík faluban, a Csángó Rádió vezetője: Celestin Lorent 
riportot is készített velünk az akcióról. Interneten hallgatható: www.csangoradio.ro. A szép kezdeményezésről a Délvi-
lág is tudósított december 12-én.                                                                                                         Fidelis nővér 
A SZIGNUM egész közössége nevében szeretnék köszönetet mondani Fidelis nővérnek és segítőinek fáradhatatlan szolgá-

latukért, amelynek eredményeként számos programmal ajándékoztak meg bennünket Adventben is. (a szerk.) 

SZALAGTŰZŐ 2011. 

   Végzősökként nagyon vártuk a szalagtűzőt. Tavaly lázasan készültünk a 12.-
eseknek szánt műsorral. Ők akkor azt mondták nekünk, hogy nagyon gyorsan 
fog telni az egy év és mi fogunk ott ülni a helyükön. Ez így is lett. Már év elejétől 
fogva kíváncsian vártuk, mivel készül majd a 11. osztály a december 8-i ünnep-
ségre. Egy tanulságos darabot adtak elő nekünk, melyben a Boldog herceg tör-
ténetét dolgozták fel.  A humoros elemekkel színesített, de megható történet leg-
főbb mondanivalója az volt, hogy mások segítése boldogság és az önzetlen tet-
tek által mi is jobb emberré válhatunk. A színpadi produkció után izgatottan vár-
tuk a szalag feltűzését, amit azóta is büszkén viselünk. Ez a jelkép rádöbbentett minket arra, hogy hamarosan felnőt-
té válunk. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy ilyen színvonalas műsort láthattunk, ezt köszönjük szépen Mónika né-
ninek és a 11. G osztálynak.                                                                                                 A 12.G osztály tanulói 

A 2011/12. tanévben érettségiző diákjaink: Bálint András, Barna Dávid, Barta Judit, Forró Dávid, Horváth Anett, Luk-
ács Anita, Misinszki Márton, Nádasdi István, Nagy Zsófia, Pál Krisztina, Tóth Beatrix, Vas Imre, Veszelovszky Nóra, 
Vízhányó Dávid Osztályfőnökük: Lik Melinda tanárnő                                                   



 

 

HIT-ÉLET 
„NEM ELSŐSORBAN SEGÍTENI KELL MÁSOKAT, HANEM HIDAKAT TEREMTENI, AMIVEL ELÉRJÜK ŐKET” 

 
   Meghitt hangulatú karácsonyi ünnepséget szervezett a SZIGNUM 10. G osztálya az egy-
házközség meghívott vendégeinek. Gimnazistáink osztályfőnökük, Veronika nővér vezeté-
sével látják el idén a már hagyománynak számító Szeretetszolgálatot, amelynek keretein 
belül tartalmas és színvonalas műsorral kedveskedtek a tucatnyi megjelentnek. A verses, 
énekes, hangszeres elemekkel gazdagított, mély gondolatokat hordozó szívet-lelket melen-
gető előadást a diákok által készített állófogadás zárta. A rendezvény kapcsán a közösség 
tagja, Csányi Gábor számolt be a Szeretetszolgálatban szerzett tapasztalatairól.  
- Először nagyon keveset tudtam erről a misszióról, de a tavalyi év végén, elődeink, a 
mostani 11.G-sek tartottak egy élménybeszámolót, ami nagyon megfogott. Különösen 
azért, mert mindig is azt éreztem, hogy szükség van a rászorulók megsegítésére. Amióta 
én is benne vagyok a programban, még inkább formálódott bennem ez a gondolat. Én a szellemi fogyatékosoknál éltem 
át, hogy az emberek mennyire nem akarnak velük kapcsolatot teremteni, és itt tudnám megragadni a Szeretetszolgálat 
lényegét; nem elsősorban segíteni kell másokat, hanem hidakat teremteni, amivel elérjük őket.  
- Milyen területen van erre lehetőségetek? 
- A kórházban, ahol sokan szorulnak lelki segélyre, a rehabilitációs osztályon, az idősek otthonában és az értelmi sérültek 
klubjában.  
- Mit tudtok adni a látogatott embereknek? 
- Sajnos sokan elvesztették az életbe vetett hitüket, a reményüket a jövővel kapcsolatban. Azzal, hogy azt éreztetjük velük, 
hogy fontosak valakinek, ha látogatjuk őket, ha időt adunk nekik a sajátunkból, ha beszélgetünk és odafigyelünk rájuk, 
hiszem, hogy sokat segítünk nekik. Még akkor is, ha látszólag passzívan viselkednek egy-egy találkozáskor, biztos, hogy 
belül átérzik azt, amit közvetíteni kívánunk feléjük, hogy nincsenek kirekesztve, egyedül. Minden héten csütörtökön délután 
találkozunk a csoportjainkkal, a fogyatékosokkal kéthetente.  
- Mivel gazdagodtok ti, a szolgálat által? 
- Nagyon sok tapasztalatot szerzünk és tanulunk is, hisz nincs olyan ember a Földön, akitől ne tanulhatnánk, vagy ne lenne 
belső értéke. Az osztályban is gyakran megbeszéljük az élményeinket, megosztjuk a gondolatainkat. Szerintem még in-
kább összerázta a közösségünket ez a program. Tervezzük, hogy az év során még lesznek a maihoz hasonló rendezvénye-
ink is.                                                                                                                                                                   Sz.A.  

ÉVFORDULÓ 
120 éve született Mindszenty József esztergomi 
érsek, bíboros, Magyarország hercegprímása 

 
Tisztelt Olvasó! Jelentős évfordulóhoz érkeztünk 
2012-ben. 120 évvel ezelőtt született a Magyar Katolikus 
Egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja. Erről a jeles 
évfordulóról egy cikksorozattal szeretnék megemlékezni. 
Gyermekkor 
Mindszenty József a Vas megyei Csehimindszenten született 
Pehm József néven 1892. március 29-én. Szűkebb hazájá-
nak, a vasi Hegyhátnak a képe sohasem fakult meg az em-
lékezetében. A megragadó tájban álló szülőfaluja iránti 
szeretetének azáltal is kifejezést adott, hogy 1941-ben ide-
genül hangzó Pehm családi nevét Mindszentyre változtatta. 
Valaki egyszer azt mondta:,,Mindszenty  jól választotta meg 
a szüleit.'' Édeasapját, Phem Jánost már 32 éves korában a 
kis falu bírájává választották az ott lakók. Hivatali idejének 
letelte után egészen halála napjáig nagy tisztelettel vették 
körül, vezető szerepe volt továbbra is a falu és az egyház-
község életében is. Édesanyja, Kovács Borbála 16 éves ko-
rában ment férjhez. Mindszenty József így emlékezik vissza 
édesanyjára: ,,Meleg otthon volt az én szülői házam, az imá-
nak és az erényes életnek melegágya. És ennek a csendes 
falusi otthonnak tiszta lelkét és fényét édesanyánk sugározta 
ránk páratlan anyai szeretetével. Eszes, csendes, finom asz-
szony volt, aki odaadással végezte a házi teendőket, minta-
szerűen nevelt, gondozott bennünket, s ugyanakkor apánk 
mellett is ott állt a nehéz mezei munkában. Igen jellemző 
tulajdonsága volt, hogy szívóssággal és körültekintéssel -- 
csaknem minden életrevaló tervét végre tudta hajtani, nagy 
nehézségek előtt sem torpant meg.'' 
Pehm János és Kovács Borbála házasságát hat gyermekkel 
áldotta meg az Isten. A felnőtt kort azonban csak az 1892. 
március 29-én született József és két húga érte el. 

Az egyébként szűkszavú és tartózkodó természetű 
Mindszenty József nemcsak szűkebb baráti körben, hanem 
prédikációiban is és írásaiban is gyakran és szívesen emlé-
kezett vissza gyerekkora boldog éveire. Az egyik gyerekko-
ri történet így hangzik: ,,Mikor gyerek voltam, el-elmentem a 
faluvégi kovácsműhelybe. Ott pokolian izzított a fújtató. 
Nem lelkesített a kalapács, amely mindig csak ütött. De sze-
rettem, megértéssel néztem az üllőt, amely állta a kalapá-
csot és nem ütött vissza és minden ütésre keményebb lett...'' 
Édesanyja visszaemlékezéséből tudjuk, hogy eleven és jó 
gyerek volt, szívesen játszott pajtásaival, labdáztak, kari-
káztak vagy a kenderáztató tavacska vizében lubickoltak. 
A kis József rendkívül eszes és szorgalmas kisfiú volt. Tanító-
ja és a falu plébánosa egyre dicsérték a szülőknek gyerme-
küket. Az édesanyában hamarosan megszületett a gondolat: 
„Taníttatni kellene a gyereket!” Borbála asszony így emléke-
zik vissza a történetre: ,,Egyik este átjött hozzánk Fehér taní-
tó és azt mondta az uramnak, hogy nagy kár lenne nem ta-
níttatni a fiát, akiből a hazának is nagy fia lehet még...'' Az 
édesapa azonban „nem”-mel válaszolt, gazdát akart nevelni 
fiából. Borbála asszony szelíd szívóssága azonban végül 
győzedelmeskedett, s kisfiú előtt megnyílt a továbbtanulás 
lehetősége. 
Abban azonban, hogy minek taníttassák a fiúkat, a szülők 
nem tudtak megegyezni. Az apa, akinek egyik őse a török 
elleni harcokban tanúsított bátorságával nemességet szerzett 
a Pehm-családnak, katonatisztnek szánta. Az anya viszont 
abban reménykedett, hogy pap lesz belőle.  
 De egyikük sem erőltette a maga kívánságát. Majd döntse 
el a gyerek érett ésszel -- tehetsége és kedve szerint --, 
hogy mi akar lenni… 

(Az életutat a diákévek és a pappá szentelés történetével 
folytatjuk.) 

Barócziné Jantos Éva tanárnő 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ ROVATBA 
- VÁLOGATTA AZ IDB - 

 
Vicc-morzsa:  
Biológia órán kérdi a tanár a gyerekeket: 
- Na, ki tudja nekem bemutatni, milyen hangot ad ki a 
tehén? 
Jelentkezik egy gyerek, majd feláll és mondja: 
- A tehén úgy csinál, hogy “Múú-múú”. 
- Ügyes vagy. És ki tudja, hogy csinál a malac? 
Feláll egy másik gyerek, és mondja: 
- A malac úgy csinál, hogy “Röf-röf”. 
- Jól van. És az egér mit mond? 
Feláll Pistike és mondja: 
- Az egér azt mondja, hogy “Klikk-klikk”.  
 
Hihetetlen tények: 
1. A krokodilok nem tudják kinyújtani a nyelvüket. 
2. A kacsák hápogása nem visszhangzik. 
3. A vadászmenyét 20 órát alszik egy nap, míg a 
szarvas kevesebb, mint 5 percet. 
4. A disznó az egyetlen olyan állat, amely képes le-
égni a napon. 
5. A vízilómama anyateje élénk rózsaszín. 

 
Tudtad-e? 
   A világ legelőnytelenebb külsejű álla-
tára, a blobfish nevű halra a kipusztulás 
veszélye leselkedik. A hal, mely talán 
leginkább egy nagy orra hasonlít, Auszt-
rália és Tazmánia partjainak mély vizében él, akár 800 
méter mélységben. Valóban a világ legcsúnyább állata? 

 
 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Csizmás, a kandúr – 
animációs vígjáték 
   Csizmás, a kandúr, a Shrek uni-
verzum egyik legkedveltebb ka-
raktere, mielőtt megismerkedett 
volna a híres ogréval, kincsva-
dászként kereste kenyerét.  
   Aktuális kalandjában Csizmás, a 
zseniális lángelme Humpty Dumpty 
és a magát minden helyzetben 
feltaláló macskalány, Kitty társa-
ságában az aranytojást tojó tyúk nyomába erednek. 
 

„Tanulás és tudás nélkül nem valósíthatjuk 
meg az álmainkat!” 

-kenyai iskolanővér látogatott a SZIGNUM-ba- 
 

   Carolyn Anyega Boisabi, kenyai származású, 
jelenleg Ghánában szolgálatot teljesítő Boldog-
asszony Iskolanővér volt a téli szünet előtt a 
SZIGNUM vendége. A gimnáziumi angol tanár-
ként dolgozó szerzetes Rómában vett részt rend-
jének következő, általános káptalanjának előké-
szítő munkálataiban, és Bécs felé tartó útja során kapott 
engedélyt itteni társainak meglátogatására.  
- Korábban járt már hazánkban? 
- Nem, most vagyok itt először. Csilla nővérrel, aki a sze-
gedi közösség tagja, a tavalyi káptalanon ismerkedtem 
meg, és most együtt dolgozom vele. Az első itteni nagy 
élményem az volt, hogy a reptérről egyből a budapesti 
anyaházba mentünk, és ott láthattam idős rendtársakat 
is. Számomra ez azért érdekes, mert nálunk, Ghánában 
egyáltalán nincsenek.  
- Milyen tapasztalatai vannak a magyar viszonyokról? 
- Ami legelőször feltűnt, mennyire kedvesek és segítőké-
szek az emberek, és hogy nyíltan kimutatják az örömü-
ket. Itt az iskolák sokkal felszereltek, így több eszközt 
használhatnak a tanulók, mint nálunk. Szembetűnő, hogy 
a tanárok mennyire elkötelezettek, figyelnek az időbe-
osztásra és a pontosságra. Ezzel szemben Ghánában és 
Kenyában nem sietnek az emberek és sokkal nyugodtab-
bak is. A gyerekek közt is nagy különbségeket látok. 
Otthon 40-50 fős osztályok vannak a rend intézményei-
ben, amelyek magániskolákként működnek. Ez még ked-
vezőnek mondható, mert a államiakban nem ritka, hogy 
egy tanár egyszerre foglalkozik 90 diákkal. Ehhez ké-
pest a magyar helyzet nagyon meglepő. Ahol én dolgo-
zom, 14-től 18 éves korig tanulnak a fiatalok, és az 

egyetemi tanulmányaikra készülnek. Hétközna-
ponként ezért nagyon szoros és fegyelmezett 
időbeosztásban élnek.  
- Hogyan kell ezt elképzelnünk? 
- Fél 5-kor kelnek a diákok, az órák általában 
7-kor kezdődnek és délután 16:30-ig tartanak. 
Utána mozgásos programok vannak, vacsora és 
utána tanulószoba este tízig. Egy tanár jár kör-
be az osztályokban, nem folyamatosan van min-
den csoporttal, hanem beosztás szerint. Hétvé-

genként kicsit lazább a napirend, csak tíztől egyig van 
tanítás, a délután ezt követően szabad. Elsőre talán fur-
csának tűnhet ez a szigorú fegyelem, de azt tudniuk kell, 
hogy ha ezek a gyerekek hazamennek, akkor azonnal 
dolgozniuk kell. Ezért szeretik a tanulók a sok tananyag 
ellenére a bentlakásos intézményeket.  
- A tanulásnak ezek szerint óriási a jelentősége ezekben az 
országokban! 
- Nagyon fontos. Azt kell mondjam, hogy a felemelkedés 
egyetlen útját ez jelenti, különösen a nők számára. 
Ugyanakkor nagyon nehéz a diákokat az iskolában tar-
tani, mert a családok otthon abban érdekeltek, hogy 
minél előbb be tudják őket fogni a munkába, és pénzt 
kereshessenek. Ezért a szemléletformálás is egy nagyon 
lényeges feladatunk, nekünk nővéreknek.  
- Mit üzenne a magyar diákoknak? 
- Biztatom őket a tanulásra. Visszatekintve az életemre, 
nagyon sok időt töltöttem el az iskolapadban és igazán 
hálás vagyok a tanáraimnak, akik a tanulmányaim vég-
zésére ösztönöztek. Meggyőződésem, hogy minden ne-
hézség ellenére, megéri kitartóak és türelmesnek lenni. 
Tanulás és tudás nélkül nem valósíthatjuk meg az álmain-
kat. A gyerekeknek nagyon fontos, hogy bizalommal 
legyenek a tanáraik iránt, akik vezetik őket. 

Szabó Anita 
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SPORT, SPORT, SPORT 
PING-PONG 

2011. november 30-án került 
megrendezésre a SZIGNUM-
ban az iskolai ping-pong házi-
bajnokság. Összesen 32 tanuló 
jelentkezett az 5-9. osztályok-
ból, akik 64 mérkőzést játszot-
tak. 
Az alábbi eredmények szület-
tek:  
5-6. osztály: 1. Dobra Tamás (6.a) 2. Miklai Gergő (6.a), 3. 
Halupka Bence (6.a), 4. Tóth-Kása Dávid (6.a) 
 7-9. osztály: 1. Miklai Péter (9.G),  2. Szabó Péter (8.a), 3. 
Lakatos Balázs (8.G),  4. Brutyó Sándor      (7.G) 
 Az első négy helyezett a városi versenyre jutott. Itt a 3. kor-
csoportban Dobra Tamás (6.a) I., Miklai Gergő (6.a) II., 
Halupka Bence (6.a) III., Tóth-Kása Dávid IV. helyezett lett. A 
gimnazisták közt Miklai Péter az I. helyet szerezte meg. Ők 
képviselik majd intézményünket a megyei megmérettetésen. 
Gratulálunk a résztvevőknek és felkészítőiknek, Kanderné 
Németh Györgyi Kispál Csaba tanár úrnak! 

MIKULÁS FUTÁS 
A város által szervezett, decemberi Sport7 keretein belül 
megrendezett Mikulás futáson a SZIGNUM diáksága 130 
fővel képviseltette magát. A december 6-i rendezvényen 
Makó összes oktatási intézménye képviseltette magát, ahol 
ezúttal rénszarvas agancsban sétálták le a Hagymaháztól a 
jégpályáig tartó távot a résztvevők. Közös bemelegítés, jég-
tánc és szaloncukorosztás színesítette a jó hangulatú progra-
mot.  

SZILVESZTERI FUTÁS 
Makón komoly hagyománya van az év utolsó napján meg-
rendezésre kerülő szilveszteri futásnak. A korábbi esztendők 
gyakorlatának megfelelően, az idén is több SZIGNUM-os 
diák teljesítette a távot és szép eredményekkel kezdhették 
2012-t. Csizmazia Csenge I., Csizmazia Réka II. helyen vég-
zett kategóriájukban, ahol Weszely Bence, Weszely Regina, 
Marsi Gergő és Farkas Richárd is ügyesen helytálltak.  A 
diákok testnevelője Kanderné Németh Györgyi tanárnő.  

JANUÁRI GONDOLKODTATÓ FELADVÁNY 
  Az új évvel itt az új feladat is. Jó töprengést mindenkinek!  
Egy városban öt barát lakott: Ivanov, Petrenko, Szidorcsuk, 
Grisin és Altman. Különféle foglalkozásuk volt: festő, molnár, 
ács, levélhordó és fodrász. Petrenko és Grisin még sohasem 
vettek ecsetet a kezükbe. Ivanov és Grisin mindig összejönnek 
a malomban, ahol a barátjuk dolgozik. Petrenko és Altman a 
levélhordóval egy házban laknak. Szidorcsuk nem rég tanú volt 
az anyakönyvi hivatalban, mikor Petrenko a fodrász lányát 
feleségül vette. Ivanov és Petrenko minden vasárnap kártyáz-
nak az áccsal és a festővel. Grisin és Altman szombatonként 
rendszeresen találkoznak abban a fodrászszalonban, ahol a 
barátjuk dolgozik. A levélhordó jobban szeret saját maga bo-
rotválkozni. Kinek mi a foglalkozása?  
  A megfejtéseket a kortefai@gmail.com e-mail címre várom.  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2012. január 

Áldott, boldog új esztendőt kívánunk! 
13. p A szorgalmi időszak első félévének vége 

14 ó Osztályozó értekezlet 
16. p Közös iskolai szentmise, karácsonyi ünnep-

ség 
18.sz

e 
II. Gimnáziumi nyílt nap 

19. cs Félévet záró tantestületi értekezlet 

20. p Szülői értekezlet és fogadóóra 
A félév értékelése, bizonyítványosztás 

30. h A félévi bizonyítványok aláírásának el-
lenőrzési határideje 

30. h-
4. p 

Balázsolás beosztás szerint 

Febr. 
1. sze 

Általános iskolai, elsős beiskolázási fórum 
a Városházán. Intézmények bemutatkozá-
sa 

3. p SZIGNUM I. Alsós nyílt nap 

7. k SZIGNUM II. Alsós nyílt nap 

11. 
szo 

I. Általános iskolai elsős, ismerkedő elbe-
szélgetés 

KREATÍV PEDAGÓGUSAINK - 1. RÉSZ 

   Az már nyilvánvaló tény, hogy tantestületünk 
egy olyan közösség, ahol gyakori vendég a jó-
kedv, számíthatunk egymásra és mindig törekszünk 
megújulni. A sok együtt töltött idő ellenére, mindig 
újra és újra felfedezünk egymás hobbijáról, érdek-
lődési köréről valami újat. Különösen akkor, ha a 
jó gondolatoknak és ügyes kezeknek köszönhetően 
ezekből a SZIGNUM is gazdagodik. Pedagógusa-
ink kreativitása nem csak a tanítási órákon, de az 
általuk készített tárgyakon is megmutatkozik.  

Győrfi József tanár úr 
a 21. század újrahasz-
nosítási és környezetvé-
delmi kihívásainak meg-
felelve, óriási ötletes-
ségről tanúságot téve, 
üdítős palackok mű-
anyag kupakjaiból készít sakkfigurákat. Neki 
köszönhetően délutános csoportjaink benti játé-
kainak köre bővült. Köszönet érte! 

Dr. Páliné Brunner Éva 
tanárnő új felfedezettje 
a kreatív körnek a 
SZIGNUM számára, 
annak ellenére, hogy 
régóta szebbnél-szebb 
saját kezű ajándéktár-
gyakat, üdvözlőlapokat 
és dekorációkat készít. 
Saját webalbummal rendelkezik, amelynek köre 
folyamatosan bővül. A végzős 12.G osztály lá-
nyai számára gyönyörű és egyedi nyakdíszeket 
készített decemberben, melyben mindannyian 
gyönyörködtünk.  (folytatjuk)                      Sz.A.  


