
 

 

        

VIII. évfolyam 4. szám 2012. április 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium   

Szent Gellért  Diákotthon havilapja 

V. BÁBEL-NAP A SZIGNUM-BAN 
Intézményünk a 2011/2012-es tanévben immár 
ötödik alkalommal rendezi meg a Bábel napot 
kistérségi szinten. Amint erre a megnevezés is utal, 
ezt a napot a Nyelveken Szólás Napjának jelöljük ki. A ver-
seny időpontja: 2012. április 24. 14 óra. A verseny témája: 
Afrika. Csapatok jelentkezését két kategóriában várjuk: 

I. Színpadi produkciók (iskolánként 1 előadás, 
idegen  
               nyelven) 
 II. Vetélkedő: A vetélkedőt három korcsoport-
ban hirdetjük meg és értékeljük: 
I. 5-6. osztály, II. 7-8. osztály, III. 9-12. osztály 
   A vetélkedőre, ahol Afrika földrajzáról, tör-

ténelméről”, érdekességeiről kell számot adni, 4 
fős csapatok jelentkezését várjuk. A megméret-
tetés magyar nyelven zajlik és kifejezetten mű-

veltségi jellegű. A felkészülést témához kapcsoló-
dó kérdések és magyar nyelvű honlapok, köny-
vek címének megadásával kívánjuk megkönnyí-
teni. 
   A vetélkedőre való jelentkezés feltétele a ver-
seny időpontja előtt egy héttel (április 17.) be-
nyújtandó poszter készítése. A poszter minimum 

A3-as méretben készüljön el, és témájában illeszked-
jen a vetélkedő tematikájához (Afrika), valamint legyen rajta 
feltüntetve a csapat neve, iskolája, a korosztály és a felké-
szítő tanár neve. A poszter 20%-ban beszámít a vetélkedő 
összpontszámába!  Az idén is fontos része lesz a vetélkedő-
nek a kreatív feladat. A csapatoknak egy afrikai törzsi jel-
mezzel kell készülniük, amit a vetélkedőre magukkal kell hoz-
niuk és természetesen ez is 20%-ban járul hozzá a pontszám-
hoz. 
   Az idei évben-a vetélkedőt követően- meghirdetjük az Afri-
kai Játékok-at melyre iskolánként, 3 versenyzőt lehet ne-
vezni. A résztvevőknek 3 műsorszámban kell helytállniuk: Fuss 
az életért!- futóverseny, Nagyvad vadászat- darts verseny és 
Vízkeresés-útvesztő. 
   A programokra kísérő pedagógusokat és szurkolókat is 
hívunk és várunk, hiszen egész délután különféle standokkal, 
színes programokkal, tánccal és kiállításokkal kínálunk gaz-
dag élményt vendégeinknek.  

ÁPRILISI IDŐJÓSLÓ NAPOK 
24. Szent György napja: Ha eddig a napig nem 
jött meg a jó idő, már csak Orbánra (május 25.) 
érkezik. Az ezen a napon esett eső jó termést 
ígér.                                          (forrás: internet) 

2011/2012: A KAPCSOLATOK ÉVE 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
   A SZIGNUM végzős gimnazista tanu-
lóinak ballagási ünnepségére 2012. 
május 5-én, szombaton kerül sor, amely 
előtt, a hagyományoknak megfelelően, 
szerenáddal búcsúznak tanáraiktól. A diákok május 
7-én, hétfőn megkezdik írásbeli érettségijüket. 
Szurkolunk nekik!  
  A 12. G osztály tanulói: Bálint András, Barna Dá-
vid, Barta Judit, Forró Dávid, Horváth Anett, Lukács 
Anita, Misinszki Márton, Nádasdi István, Nagy Zsó-
fia, Pál Krisztina, Tóth Beatrix, Vas Imre, 
Veszelovszky Nóra, Vizhányó Dávid.  
Osztályfőnökük: Lik Melinda tanárnő 

SZERETETTEL  
KÖSZÖNTJÜK  

AZ ÉDESANYÁKAT  
ÉS A 

 NAGYMAMÁKAT! 
Van egy szó, van egy név ezen a világon, 
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. 
Csupa virágból van, merõ napsugárból... 

Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól. 
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja, 

Örömében sír az, aki e szót hallja.  
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, 

Nekem a legdrágább ezen a világon. 
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, 

Amikor kimondom: anyám, édesanyám. 
(Nagy Ferenc: Édesanyám) 

EGY HÓNAP – EGY AFORIZMA 
A tavaszi nagytakarítás nemcsak arról szól, hogy kiválogatjuk 
a dolgokat, majd megszabadulunk tőlük, hanem arról is, hogy 
ráébredj, ki is vagy és mások milyennek látnak. Esélyed van 
újraértelmezni önmagadat, hogy megváltoztasd az elvárásai-
dat, és hogy emlékezz rá, sosincs túl késő visszatérni oda, aki 
voltál, vagy megcélozni azt, aki lenni szeretnél.”                                      

 (Kyle, a rejtélyes idegen c. film) 



 

 

MÁRCIUS 15-E: „EGYENLŐSÉG, SZABADSÁG, TESTVÉRISÉG!” 
 
   A Szignum 9. G osztályos diákjai az idén is bemutatták megem-
lékező műsorukat a Petőfi parkban. A műsort összeállította: Mészá-
ros Ildikó tanárnő, a szövegkönyvet írta: Árva Ferenc 11. G osztá-
lyos tanuló.  
Részlet a forgatókönyvből: 
 NEMZETI MÚZEUM 
Narrátor - Niki: A Nemzeti Múzeum előtt egyesült a forradalmi 
ifjúság a pesti néppel egyetlen sziklává, mely megdönthetetlen 
volt az erőszak eszközeivel…    
András: Emberek! Új nap virradt ránk!  Köszöntsük Petőfi új költe-
ményével! 
Péter: Petőfi: Nemzeti dal  
Gábor: Meghalt a cselszövő… 

TÁNCSICS BÖRTÖNE 
Narrátor - Bernadette: Táncsics Mihályt 1847-ben sajtóvétség vádjával börtönözték be, több írásával a nemzeti 
érdekeket hangsúlyozta, s ezzel sértette a császár személyét és intézkedéseit. Már egy éve raboskodott, amikor 
hozzá is elérkezett 1848. március 15-e.  
Ének: Röpülj a páva… 
Bence (súgva): Átjöttek Budára! 
Patrik: Kevés oly üdvözítő hang jutott el szívemhez az egy év alatt, mint a forradalmi tömeg hangja! 
Tömeg: – Nincs többé cenzúra!  

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Narrátor – Barbi: Klauzál Gábor, Irinyi József és a lelkes forradalmi ifjúság az estét a Bánk bán megtekintésével 
koronázta meg. Elénekelték a Szózatot, s ekkor tűzte Laborfalvy Róza Jókai mellére a kokárdát. A március 15-i 
események következményeként Jellasics horvát bán a Dráván átkelve megtámadta Magyarországot, Kossuth pedig 
országunk megvédésére szólított fel.  
Vivien éneke - Mikor mentem a faluból kifelé 

KOSSUTH BESZÉDE:  
Laci: Most dől el, lesz-e magyar haza.  
Balázs: És most dől el, tudunk-e új hazát teremteni! 
Norbi – Kossuth beszéde 
Narrátor - Noémi: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Táncsics Mihály, Kossuth Lajos, a Pilvax kávéház, Landerer 
nyomdája, a Nemzeti dal, a Tizenkét pont, a kokárda: március 15-e… legnagyobb nemzeti ünnepünk. 164 éve 
ezen a napon egy maroknyi fiatal megváltoztatta életünket. Azóta minden március idusán rájuk emlékezünk, mert 
ők adnak erőt ma is, hogy higgyünk magunkban, hogy legyünk büszkék a magyarságunkra. 

Összeállította: Mészáros Ildikó tanárnő 

VELÜNK TÖRTÉNT 

DIÁKTRÉNING 
   Makón az idei tanévben indult el a „Hogyan védjük meg gyermekeinket?” program, melynek egyik fontos elemét ké-
pezik a diákságnak szervezett rendezvények. Az első ilyen alkalomra március 27-én került sor, amelyen minden helyi 
oktatási intézmény 7-12.-ig évfolyamig, osztályonként 1-1 fővel képviseltette magát.  
   „Ahogy megérkeztünk a Bartók Béla Általános Iskolába, azonnal beosztottak bennünket három csoportba. A 
drogellenes előadás nagyon meggyőző volt, olykor elrettentő. Az internetes játékok veszélyeire is felhívták a fi-
gyelmünket, az agresszivitás és erőszak tréningen még „hipnotizáltak” is bennünket. A közös ebéd után a délutánt a 
Maros-parti Kalandparkban töltöttük az időt. A falmászástól kezdve a folyón való átcsúszásig mindent kipróbálhat-
tunk. Izgalmas élmény volt, jól szórakoztunk és összességében, nagyon tanulságosnak éreztem az egész napot.” 

Kovács Norbert 9.G 

SZABADEGYETEM - DINNYÉS JÓZSEF A SZIGNUMBAN 

   2012. március 29-én szabadegyetemünk vendége Dinnyés József volt, aki sokak számára 
az 1967-ben "Karrier" című, Veress Miklóssal közösen írt dalával vált ismertté. Régen is és 
most is egy szál gitárral kíséri dalait, költők megzenésített verseit. A családias hangulatban 
töltött estén a hallgatóságra nagy hatással voltak az énekelt zsoltárok, amelyek veretes szö-
vegükkel és a hozzájuk kapcsolódó nemesen egyszerű dallamukkal lenyűgözően hatottak. Az 
igényes összeállítás után kötetlen beszélgetésre kerülhetett sor egy szerény agapé keretében.                      

Barócziné Jantos Éva tanárnő 



 

 

ELŐADÓBŰVÉSZ A SZIGNUM-BAN 
HERBÁLY ANDRÁS JÖTT, LŐTT ÉS MINDANNYIUNK TETSZÉSÉT ELNYERTE 

 
   Elbűvölő élményben lehetett részünk az iskolai forradalmi megemlékezé-
seink kapcsán. A legkisebb diákjaink számára rendhagyó történelem órát 
tartott Herbály András, akinek legfőbb hobbija a fegyverek gyűjtése, és 
aki civilben illuzionista. A szokatlan párosítás meglepő fordulatokat ered-
ményezett az előadás folyamán. Kriszta néni rájött, hogy képes kanalat 
hajlítani, papírlegyet varázsolni és mennyire praktikus a lufivirág, én pedig 
azt tapasztaltam meg, hogy kiállítónk nem csak kamionokat tud eltüntetni, 
de hangfelvételt is diktafonról, ezért a kedves olvasó most egy második 
próbálkozás eredményét olvashatja. Szóval, Herbály Andrásra lehetetlen 
nem figyelni. 
 

   Herbály András gyermekkora óta minden olyasmit gyűjt, ami – az orvosi sebekre asszociálva- szúr, lő és vág- és 
harap. Tekintélyes fegyverkészletét tekintve az első három érthető, az utóbbi viszont magyarázatra szorul: négylábú 
kedvencét, a komondort és mostanság a németjuhász kutyát jelenti. Gyorsan hozzáteszi, az eb nem része a műsorá-
nak. Az országjáró kiállító ugyanis foglalkozását tekintve bűvész, azon belül is a kártyamutatványok és a színpadi 
illúzió mestere. Foglalkozik mentál mágiával is, tehát képes kanalakat hajlítani és kitalálni akár a gondolatainkat. 
   Herbály úr szakított a klasszikus cilinderes-frakkos műsorokkal, előadásait rockzenével és távol-keleti dallamokkal 
színesíti. Szeret „játszani a tűzzel”, a piromágia különleges technikáit szívesen alkalmazza. Nem ismer lehetetlent, ha 
kell, akkor akár egy kamiont is eltüntet. 
Mindenesetre a kezére figyelni kell: a kártyákat nemcsak ügyesen keveri, de két lap iránt különösen érdeklődik is. A 
Joker bohócfiguráiból közel 850 félével, a pikk ászból 930 különböző darabbal rendelkezik. 
   A fegyverek közt is van kedvence, egy 1850-es mintájú elöltöltős kovás pisztoly, és gyűjteményének első darabja, 
egy szurony, amelyet nagyapjától örökölt. Az azóta eltelt évek alatt, repertoárja több, mint 100 darabra bővült, 
amelyek közt az ütő-sújtó eszközök, karikás ostorok, huszár szabják, bajonettek, kések és a világháborús darabok is 
megtalálhatók ugyanúgy, mint a polgári önvédelem eszközei: a boxerek és a tőrös botok is. Érdekességként említi a 
disznóláb fegyvereit, és rögtön megértjük, miből ered az „Itt a kezem…” szólása. S ebben rejlik Herbály András 
rendhagyó történelem óráinak legfőbb varázsa. Életre kelnek az egyes korszakok, mesélnek és megszelídülnek a 
fegyverek; elárulják régen kik, mire és hogyan használták őket. Láthatóvá és hallhatóvá válnak események (a pisz-
toly elsütése nagyon hatásos volt, nagyobb csend lett, mint egy fogászati váróban) és megelevenedik a huszárok 
ruházata és a betyárok világa. 
   Az előadás a gyűjteménynek hazánk történelméhez kapcsolódó darabjait mutatta be, amely kiválóan erősítette 
legkisebb diákjaink magyarságtudatát nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan. Köszönet érte Herbály Andrásnak!  Sz.A. 

VELÜNK TÖRTÉNT 

1848-49, AHOGYAN ŐK LÁTJÁK… 

   Mágori Józsefné, Makó és térsége országgyűlési képviselője 
két esztendeje „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag” elnevezés-
sel pályázati lehetőséget teremtett általános és középiskolai diá-
kok számára, hogy nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó gondolatai-
kat képzőművészeti és irodalmi alkotásokban fejezzék ki. Az idei 
felhívásra a SZIGNUM-ból 16 tanulónk nevezett rajzával a felhí-
vásra. Brzózka Marek tanár úr tanítványai közül az alábbiak 
részesültek elismerésben március 15-én: Szilágyi Botond (2.b), 
Daróczi Kamilla (4.a), Halupka Bence, Balla Zsolt, Korcsog István 
(6.a), Vincze Vivien (9.G). A jutalmazottak oklevelet kaptak és 
egy napos kirándulási lehetőséget Gyulára. Gratulálunk! 



 

 

HÚSVÉTVÁRÁS 500 TOJÁSSAL 
  Másfél évtized szorgalmas húsvéti előkészületeinek eredményét lehetett 
megtekinteni a SZIGNUM nagy előadótermében a tavaszi szünet előtt. A 
Vargáné Nagyfalusi Ilona tanítónő kollégánk által rendezett tojáskiállítás 
különlegessége az volt, hogy a több mint 500 darab apró remekmű csa-
ládi összefogásban, sokféle technikával készültek.  
   Vargáné Icuéknál, Apátfalván régi hagyomány, hogy a keresztény-
ség legnagyobb ünnepe előtt nem csupán ő és lánya, de férje és két 
fia is fújja és festi a locsolkodóknak szánt ajándékot. Minden esztendő-
ben más módot alkalmaznak a tojások díszítésére, így aki hozzájuk 
szorgalmasan jár megöntözni a hölgyeket, már egy egész kollekciót 
gyűjthetett össze magának. A család is még hosszú ideig élvezi Húsvét után a közös kézműveskedés hasznát, ugyan-
is a megmaradt nagy mennyiségű tojásfehérjéből és sárgából levestésztát gyúrnak. A fentiek után nem meglepő 
módon, ennek tudományát is ismeri mindenki Vargáéknál.  
   A lokálpatrióta édesanya minden évben 4-5 kosárnyi tojást készít, így tett az idén is. Ebben az egyre növekvő 
árak sem akadályozták meg, mert a saját gazdaságukban tartott ősmagyar, parlagi tyúkjai termelték az alap-
anyagot. Néprajzos tanulmányainak köszönhetően Icu alkalmazta az eredeti, népművészeti technikákat, de emellett 
kreatív módon, modern darabokat is készített. Mostani kiállításán az írókázással, aranyfestéssel, spárgával tekert, 
madeira rátétes, ecettel maratott, selyemszalag díszes tojások tekinthettük meg.  
   Tanító néni kollégánk fontosnak tartja, hogy diákjai is elsajátítsák az ünnepi készület fortélyait, ezért az ünnep 
előtti három hét minden napján más-más húsvéti tevékenységgel ismerkedtette meg őket délutánonként. A SZIG-
NUM első bé-sei már négy tojásdíszítési technikát alkalmazva készítettek ajándékot Húsvétra. Vargáné Icu család-
tagjainak névre szóló festett tojást ad ajándékként és beszámolója szerint ünnep táján házuk minden szegletét is 
ezek a gyönyörű, különleges darabok díszítették.                                                                                         Sz.A.   

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

KÖLTÉSZET NAPJA, 2012. 
„A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, és nem alul, hanem felül és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban.”  

   (Hamvas Béla: A láthatatlan történet)         
A Szignum az utóbbi években költészet napján azzal tiszteleg a költők előtt, hogy vendéget hív – egy kortárs költőt 
– e jeles alkalomra. Az idei tanévben Pesti Gáborné Punk Mária fogadta el meghívásunkat, aki egy tanórát töltött a 
gimnazista diákokkal, egy tanórát pedig a harmadik évfolyam tanulóival. 

A rendhagyó gimnazista irodalomóra interaktív volt: a költőnő 12 versét választotta ki, amelyekkel kapcsolatban 
csoportokba rendeződtek és kérdéseket válaszoltak meg tanulóink, majd a költészet értelméről, lényegéről folyt 
beszélgetés: többek között arról, hogy szükségük van-e a ma élő fiataloknak a versekre, mit tud képviselni napja-
inkban a vers, valamint a verseknek köszönhető önismeretről, értékközvetítésről, kinyilatkoztatásról, alkotóképesség-
ről és mondanivalóról… 
Az költőnő Hamvas Béla nyomán a „poeta sacer”, a szent és átkozott költő szerepének körüljárásával fejezte be az 
órát, amelynek összegzése a költők örökérvényű feladatáról: „…a poeta sacer, akinek királyok, papok, bölcsek 
után, utolsóként és magára maradva kell a hűség jelét, a szent tüzet őriznie, és akinek küldetése nem kevesebb, 
mint hogy a »szó erejével ki kell nyitnia az emberfelettit«.”  (Dúl Antal: Sors és szó, Hamvas Béla kísérlete) 

        Mészáros Ildikó tanárnő 

Punk Mária óvodapedagógus és drámapedagógus, a Paraliturgikus Kutatások Műhelyének alapító tagja. 
Színházpedagógiai szemléletére Grotowski hatott, akiről több tanulmányt és  könyvet írt, valamint szellemében 
számos színpadi játékot rendezett, illetve színészként alakított. Eddig hét verskötete jelent meg, melyek közül 
kettő gyermekverseket tartalmaz.  

Punk Mária 
9. stáció 

Jézus harmadszor esik el a kereszttel 
 

A lelkedből kitépett húst számon kérik, 
a véredet isszák egy ellened kötött 

újabb szerződésre, 
s te haladsz tovább, ha elesel is három-

szor a porba, 
s háromszor emeled fel újra kivégző 

fegyvered.  
Markol a halál az atyai gondviselésben,  
félelmeidre engedelmesség a gyermeki 

vigasz,  
s vonszolod a nép monoton zajából  

a kegyelem ösvényén bátran önmagad. 

S voníthat már számtalan kakastorok,  
a próbatételek ideje végérvényessé vált,  
itt tudhat a tömeg s a sajnálkozó szere-

tet, 
de igazán hinni csak ezután fáj. 

A testedre ácsolt akaratot kinevetik,  
s leköpik, gyalázzák rajta a Szót,  

s marják magukat álszent érvényesülésre,  
mint hordoz a föld millió árulót. 

A szívedből kitépett húst számon kérik, 
a véredet isszák egy ellened kötött 

újabb szerződésre, 
s te haladsz tovább, ha elesel is három-

szor a porba, 
s háromszor emeled fel újra lelkedet 

kivégzésre.  

 



 

 

PASSIÓ 
    Ebben az évben is nagy kihívásnak éreztük Jézus szenvedéstörténetének megjelenítését. 
Régi hagyomány, hogy énekes, hangszeres előadásban történik mindez, a virágvasárnapi 
szentmise és az azt megelőző pénteken, az iskolai közös szentmisén belül. 
    Az első feladatunk az volt, hogy megfelelő szereplőket (énekeseket) keressünk a fel-
adatra. Majd több, hangszeren tanuló diákot (és pedagógust) kértünk meg a zenei kíséret 
eljátszásához. Ezután délutáni szabadidőnket nem kímélve, igen próba dús két hét követ-
kezett. 
   Gabi néni délutánonként egyénileg gyakorolt az énekesekkel, majd fél 5-től közös, 
hangszeres próbák voltak. A felkészülést az tette izgalmassá, hogy a főpróba kivételével 
sosem volt teljes létszámban együtt a szereplő csapat, így az utolsó pillanatig nem tudtuk, 
hogyan is fog ez összességében megszólalni. De nagyon bizakodtunk! 
Nagyon lelkes szólista énekesek és hangszeresek álltak mellettünk: 
Jézus szerepében: Horváth János, az énekes narrátor (evangélista): Nacsa Krisztina, Péter: 
Miklai Zsolt, szolgáló: Bencze Krisztina, Júdás: Miklai Péter, Pilátus: Fábián Dávid, a prózai szöveget olvasta: Árva 
Ferenc. 
A kiskórus és a nagyok kórusa énekelte a közös énekeket, akiket Hedvig nővér és Gabi néni készített fel.  
Hangszeren játszott: Burger Benedek, (dob), Weszely Regina (fuvola), Lakatos Balázs, (klarinét), Lakatos Bence, 
(klarinét), Reisz Piroska, (furulya), Reisz Mariann, (fuvola), Szűcs András, (hegedű), Fábián Dávid, (gitár), Miklai 
Zsolt, (gitár), Bíró Anita hegedűtanárnő, Borsosné Majoros Melinda, (fuvola furulya), Hudákné Vizhányó Gyöngyi, 
(gitár), Hudák Szabolcs, (gitár), Szűcs Péter (gitár).                                                Reiszné Surinás Piroska tanárnő 
 
A felemelő és valóban hiteles előadásért köszönet minden szereplőnek és a zenekar karnagyának, Reiszné Surinás Piroska 

tanárnőnek. Mindannyiójuk életére a Jóisten áldását kérjük! - a szerk. - 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

TESZ-VESZ 10.G 
   A Katolikus Ifjúsági Alapítány Tesz-Vesz-Tavasz szervezői beszámoltak arról, hogy idén az egyházmegyénk 
területén 27 településen több mint 1300 fő vett részt ezen a programon. 
Mi a Tesz-Vesz-Tavasz célja? 

Többen Együtt SZabadon 
Valami Egészen SZokatlant 

Tenni Adni Vállalni Alakítani Szeretetből. 
 
   Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy részt veszünk ebben a tevékenységben. 
   A 10. G osztállyal 2012. március 23. péntekre regisztráltattuk magunkat. Az iskola területén lévő zárt kertet 
raktuk rendbe és ültettünk el évelő nővényeket. Úgy gondoltuk, hogy ez a közös munka segíti a közösségünk 
formálódását és az sem utolsó szempont, hogy környezetünket igyekszünk széppé, élővé tenni.  
   A képek egy kicsit elénk tárják milyen volt ez a terület, majd néhány mozzanatban szemléltetik a közös munkát, 
és a szervezők látogatását, ajándékait.  
   Örömmel tölt el, hogy együtt tölthettem néhány órát ilyen formában is tanítványaimmal. Jónéhányan nagyon 
ügyesen, szakszerűen dolgoztak, munkájukon látszott az otthoni gyakorlat. Köszönet azoknak a diákjainknak, akik 
érdeklődésükkel megtiszteltek bennünket (Oláh Gábor 8.G; Nyerges Nikoletta és Szűcs Sebestyén 9.G osztályos 
tanulók) és segítettek néhány feladat elvégzésében.               Magyaros Rita M. Veronika 

GONDOLATOK - NEM CSAK TAVASZRA 

Az utakat sokáig nem érti meg az ember. 
Csak lépdel az utakon és másra gondol. 
Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha 
rögös, barázdás, meredek. Az utakat 
sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehető-
ségnek, melynek segítségével elmehetünk 
a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a 
rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy napon 
megtudjuk, hogy az utaknak értelmük 

van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi 
haladunk az utakon; az utak is haladnak 
velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út 
összefut végül egyetlen közös célban. S 
akkor megállunk és csodálkozunk, tátott 
szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a 
rejtelmes rendet a sok út szövevényében, 
csodáljuk a sugárutak, országutak és 
ösvények sokaságát, melyeken áthalad-
va végül eljutottunk ugyanahhoz a cél-

hoz. Igen, az utaknak értelmük van. De 
ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, 
közvetlenül a cél előtt.        Márai Sándor 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

BOLDOG TERÉZIA ANYA ÉS A HIT ERÉNYE 
   Mielőtt Boldog Terézia anyára irányíta-
nánk figyelmünket, vessünk egy pillantást a 
hit fogalmának jelentésére, majd az ó-és 
újszövetségi vonatkozására. 
   Teológiai értelemben hit a kinyilatkozta-
tás tudatos elfogadása. Isteni erény, mely által hiszünk 
Istenben és mindabban, amit nekünk mondott és kinyilat-
koztatott. 
   A hit az ószövetségi ember számára az Istentől függő 
életet jelenti, Isten iránti elkötelezettséget, aki a kinyilat-
koztatásban irányt szab az egyén és a közösség életé-
nek, és engedelmességet követel tőle. Az engedelmes hit 
első példája Ábrahám. „Hitt az Úrnak, ő pedig beszámí-
totta neki megigazulásra.” (Ter 15,6) 
   Az újszövetségben Jézusnál a hit formailag az Istennel 
fönnálló kapcsolat teljessége. Benne van az elfogadás, 
az engedelmesség, a bizalom és a remény a mindennél 
nagyobb, segítő és szabadító Isten iránt. Jézus ilyen hitet 
követel gyógyításainál. „Hitüket látva Jézus így szólt a 
bénához: Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” (Mk 2,5) 
Rámutat az élő hit erejére és az a reménység töltheti el 
a hívőt, hogy minden lehetségessé válik annak, aki hisz. 
(vö. Mk 9,23) 
   Így bíztat bennünket Boldog Terézia anya: „Mindig 
Jézusra irányuljon szívünk és tekintetünk!” 
   Boldog Terézia anyáról azt valljuk, hogy ő a hit asszo-
nya. Miben mutatkozik meg az ő hite? Az adottságai-
ban, az előtte álló lehetőségek felismerésében, az enge-
delmességében, az Isten iránti bizalmában, a reményé-
ben, a szeretetében. 
Terézia anya felismerte az Istentől kapott adományokat. 
Nem titkolta el azokat, hanem mint talentumokat önma-
ga, mások gazdagodására használta fel. 
„Uram, minél több kegyelmedet ismerem fel magamban, 
annál hálásabb vagyok érte.” 
Nyitott szívvel, értelemmel tudott figyelni az eléje táruló 
lehetőségekre.  

Így rendkívüli bátorságáról is tanúbizonyságot tett. Soha 
nem torpant meg. Kihívásnak vette ezeket az alkalma-
kat, és hozzáfogott műve megvalósításához, amely való-
jában Isten ügye volt. 
„Ha valamit a jó Isten létre akar hozni, mindig megadja 
hozzá az eszközöket is.” 
Az isteni akaratot nemcsak felismerte, hanem teljesítette 
is. Csak az ilyen lelkület által tudott gyarapodni a házak 
és a benne élő, szolgáló nővérek száma. 
„Készségesen elmegyünk bárhová, ahová az Isteni gondvi-
selés hív minket.” 
Soha nem adta fel a küzdelmet, még a legsötétebb pil-
lanatokban sem. Küzdött önfeledten. Hitt abban, hogy 
az isteni gondviselés teljessé teszi az emberi erőfeszíté-
seket. 
„Ahol nincs már emberi segítség, Isten még mindig segít-
het.” 
Nemcsak bizalma, de a reménye is az istenkapcsolatá-
ból forrásozott. A szentségi Jézussal töltött imádságai, a 
szentáldozásban történő mélységes találkozások formál-
ták a lelkét. 
„Remélek a felülről jövő hatalmas segítségben, amellyel 
minden lehetséges, még a hegyek is elmozdíthatók.” 
Ő a tökéletességre törekedett és mások számára is ezt 
az utat mutatta meg. Ez a szeretetben való beteljesedést 
jelentette számára. 
„Véleményem szerint tökéletességünket Isten iránti szerete-
tünk jelenti.” 
   Boldog Terézia anya nemcsak tanácsolja, hanem maga 
is megéli, hogy szívét és tekintetét Jézusra irányítsa. Ez 
az ő igazi titka, amellyel tanítani akar bennünket, hogy 
hitünk növekedhessen, bizalmunk, szeretetünk erősödjön 
az Isten iránt, hogy merjünk szembenézni a kihívásokkal 
és bátran megvalósítani azokat, mert az Úr megáldja a 
benne bízót.                Magyaros Rita M. Veronika SSND 

Boldog Terézia anya ünnepe: május 9. 
A SZIGNUM közössége diák lelkinappal emlékezik meg 

hagyományosan az alkalomról. 

KISZEBÁBOT ÉGETTÜNK 

   Február végén a Makói 
Ifjúsági Diákönkormányzat 
meghirdetett egy kisze-
báb égetési versenyt, 
amelyben a mi iskolánk is 
részt vett. A bábú elkészí-
tésében Magdika néni segített nekünk, és így március 
elejére készen álltunk a megmérettetésre. Művünket 
elneveztük Buster 3-nak, két elődje után. A hagyomá-
nyos téltemetési ceremónia két helyszínen zajlott. Először 
a Pulitzer ollégium előtt pontozta a zsűri a kiszebábo-
kat és az alkalomra beöltözött emberkéket. Az értéke-
lés közben mindenki kapott forró teát és lekváros fán-
kot. Ezután mindannyian átvonultunk a Szent István téri 
sportpályára, és itt égettük el a kiszebábokat. A ver-
sengésben a második helyet szereztük meg. A program 
a tűzzsonglőrök látványos bemutatójával folytatódott, 
majd zenés bulival folytatódott a Makói Ifjúsági Klub-
ban.                                            

   Szűcs Sándor 11. G 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
OSZTÁLYELSŐK A HARMADIK NEGYEDÉVBEN 

1. a Dobó Annamária, Kovács Bálint, Török Jázmin 
1. b Hegyes Tibor Mózes, Gabnai Virág,  
       Kabát Goldina 
2. a Fehér Nikolett, Piros Dorka, Szekeres Sarolta,  
       Varró Liliána 
2. b Vadlövő Anna, Kiss Levente 
3. a Kőrösi Dóra, Szekeres Hunor, Varró Patrik 
3. b Ádók Eliza Erika, Ádók Robin 
4. a Bende Flóra, Nagy Rebeka 
4. b Gules Gabriella, Kádár Eszter 
5. a Vadlövő Regina 
6. a Dévai Virág, Reisz József, Weszely Regina 
7. a Varga Márta 
8. a Kurusa Mercédesz 
7. G Fletan Beatrix, Majoros Viktória 
8. G Takács Helga 
9. G Vincze Vivien, Reisz Piroska 
10. G Reisz Mariann 
11. G Háló Dóra, Vincze Fanni 
12. G Barta Judit 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba 

- válogatta az IDB - 
 
Vicc-morzsa:  
- Miről lehet felismerni a repülő nyulat? 
- ??? 
- Sast visz a hátán. 
 
Hihetetlen tények:  
1. A számítástechnikai szlengben a hibák jelölésére 
használt "bug" (bogár) szó eredete 1945-re nyúlik vissza. 
A Harvard egyetemen található számítógép meghibáso-
dott, és a hibakeresés során egy női dolgozó egy moly-
lepkét talált az áramkörök között, amit aztán eltávolított. 
Azóta, ha vacakol egy számítógép, azt mondják, hogy 
bogár (bug) van benne. 
2. Az első e-mailt 1972-ben továbbították az Interneten 
keresztül. 
3. Régen a távíró-berendezések tesztelésére a "quick 
brown fox jumps over the lazy dog" mondatot használták, 
mivel ez tartalmazza az angol ABC összes betűjét. 
4.  A Fidzsi-szigetek egyik tartományában mindössze 1 
tévécsatorna fogható. 
A világtörténelem leghosszabb műsormegszakítását a 
BBC követte el. Egy Miki egér rajzfilmet szakítottak félbe 
azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év 
múlva aztán folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, ponto-
san attól a ponttól, ahol abbahagyták. 

 
Tudtad-e?:                  
Darius, a világ legnagyobb nyula, napi 12 
sárgarépát, három almát, egy fej káposztát 
és négy tálka nyúltápot fogyaszt el.  
A nem éppen aprócska jószág még csak 13 
hónapos, de már benőtte magát a Guinness 
rekordok könyvébe: súlya jelenleg 21,2 
kilogramm, hossza 1,3 méter a talpától a 
füle csúcsáig. 
Gazdája szerint még növésben van, csak hat hónap múlva 
lesz teljesen kifejlett példány.  
  
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Tükröm, tükröm – fantasy, 
vígjáték 

A gonosz királynő megfosztja jogos 
örökségétől az árva hercegnőt, Hófehérkét, 
hogy ő maga uralkodhasson a királyság-
ban. Nem mellesleg pedig szeretné felkelteni a jóképű 
Alcott herceg figyelmét is. Hófehérke szépsége azonban 
megbabonázza a herceget, aki rögvest beleszeret. Dühé-
ben a királynő száműzi a fiatal lányt a sötét erdőbe, ahol 
reményei szerint egy emberevő szörnyeteg gyomrában 
köt majd ki. A talpraesett hercegnő azonban szövetkezik 
hét lelkes, lázadó törpével, hogy visszakövetelje magá-
nak a trónt, elűzze a gonoszt és visszaállítsa a rendet a 
birodalomban. 

ÉVFORDULÓ 
120 ÉVE SZÜLETETT MINDSZENTY JÓZSEF  

ESZTERGOMI ÉRSEK, BÍBOROS, MAGYARORSZÁG 
HERCEGPRÍMÁSA 

  Életút-sorozatunkat veszprémi püspökké 
kinevezésével folytatjuk. 
1944. március 4-én, XII. Pius pápa veszprémi püspöknek 
nevezte ki. 52. születésnapján, március 29-én foglalta el 
a főpásztori hivatalt. Jelmondatául a "Devictus vincit" 
mondatot választotta (legyőzetve győz). 
   A zalaiak nem felejtették el Mindszentyt. De ő is örök-
re a szívébe zárta őket. 
   ,,Ha aludtam a fegyházban, -- írja -- legtöbb álmom-
nak Zalaegerszeg volt a színhelye. Munkám és munka-
társaim, ottani emberek és családok jelentkeztek álmom-
ban. Még édesanyámmal is legtöbbször ott találkoztam, 
nem a szülőföldön...'' 
   Esztergomban történt fölszentelése és veszprémi beik-
tatása minden különösebb ünnepélyesség nélkül történt. 
Nemcsak azért, mert honvédségünk elkeseredett harcban 
állt, hanem azért is, mert néhány nappal előbb Hitler 
csapatai is megszállták az országot. 
   Legfontosabb feladatai egyikének tekintette a túl 
nagy plébániák feldarabolását és az új városrészek és 
ipartelepek számára lelkészségek szervezését, valamint 
templomok és iskolák építését. Közéleti vonatkozásban 
Apor Vilmos győri püspökkel együtt helyeselte és támo-
gatta egy új kereszténydemokrata párt alakítását. 
,,A Dunántúl püspökeinek memoranduma'' címen vonult be 
a történelem lapjaira az az emlékirata, amelyet 1944. 
november 13-án személyesen adott át Budán a Szálasi-

kormány miniszterelnök helyettesének, Szőllősi Jenőnek. 
   Két héttel a Memorandum átadása után Schiberna 
Ferenc ,,hadműveleti kormánybiztosi jogkörrel felruházott 
főispán'' Mindszentyt rendőrségi őrizet alá helyezte. In-
dokolásul azt hozta fel, hogy ,,a katonai beszállásolás 
érdekében folytatott helyszíni megállapítás alkalmával, 
a hatósági rendelkezéssel szembehelyezkedett.'' Vele 
együtt őrizetbe vetette azokat a papokat és kispapokat 
is, -- szám szerint 26-ot -- akik főpásztorukat a fogház 
kapujáig elkísérték.    Néhány nap múltán a népes egy-
házi fogolycsoportot átszállították a magyar-osztrák 
határ közvetlen közelében fekvő sopronkőhidai fegyház-
ba, ahonnan később a Hitler nagyköveténél személyesen 
interveniáló Apor püspök közbenjárásának eredménye-
ként papjaival és kispapjaival együtt bevitték a püspö-
köt Sopronba az Isteni Megváltó Leányai nevű női szer-
zet anyaházába. Bizonyos idő múltán a papokat és a 
kispapokat szabadon engedték. Három közvetlen mun-
katársa, Lékai László, Mészáros Tibor és Szabadhegyi 
Szabolcs azonban önként vele maradt.  Nekik még Sop-
ron eleste után is heteken át kellett a hazatérésre várni-
uk..,,Romokat, leégett házakat, kifosztott plébániákat, 
lesújtott embereket találok mindenfelé,'' írja. 
   Ugyanezt hallotta a fővárosban püspöktársaitól is, 
akikkel egy püspöki konferencián vett részt. A konferen-
cia befejezése után bérmakörútra indult az egyházme-
gye északi részébe. Ott kapta a hírt 1945. szeptember 
15-én, hogy XII. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte 
ki.    Az év végén a bíborosi kalapot is megkapta. 

Sorozatunkat hercegprímási működésével folytatjuk.  
Barócziné Jantos Éva tanárnő 
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Hudák Szabolcs 

HÍREK 
Sport, sport, sport…mezei futás 

A hagyományos Makó Város és Térsége Mezei Futó Diák-
olimpián, 2012. március 21-én, minden helyi alapfokú okta-
tási intézmény, valamint Földeák és Maroslele iskolája kép-
viseltette magát. A SZIGNUM tanulói ezúttal is sikerrel sze-
repeltek a tavaszi versengésen. Lányversenyzőink közül 
egyéniben Túri Edina (2.b) I., Szekeres Réka (4.a) II., Bencze 
Tünde (4.b) V., Csonka Soma (2.b) VII., Vadlövő Anna (2.b) 
és Varga Réka  (3.b) a VIII. helyen végzett. A 3-4. osztályos 
tanulókból álló lánycsapatunk (Bencze Tünde, Szekeres Ré-
ka, Varga Réka, Xu Leila, Vadlövő Regina, Stachó Natália) 
ezüstérmet szerzett ugyanitt, míg az 1-2. osztályosok 
(Vadlövő Anna, Turi Edina, Nagy Petra, Fehér Nikolett, Len-
gyel Boglárka) a dobogó harmadik fokára állhattak. Ebben 
a korosztályban a fiúk is szép sikereket értek el. A Novák 
Csongor, Csonka Soma, Kőrösi Kamill, Péli Hunor, Tamás Gá-
los alkotta csapat a 4. helyen végzett. A kiváló eredménye-
ket elért tanulóin felkészítői Kanderné Németh Györgyi és 
Szabó Anita Mária tanárnők voltak. Ezen a megméretteté-
sen Kispál Csaba tanár úr tanítványaira is méltán lehettünk 
büszkék. Egyéniben Vajna Martin (8.a) 2., Szabó Péter  
(8.a) 7., Lelik László (8.a) 8. lett. Csapatban a fiúk (Vajna 
Martin, Szabó Péter, Lelik László, Túri Szilveszter, Fodor Ro-
land) ezüst-, míg a felsős leányok (Túri Dzsenifer, Bódi Tün-
de, Kurusa Mercédesz, Németh Vivien, Gyulai Renáta) 
bronzérmet szerzett. Minden sportolónknak és felkészítőik-
nek gratulálunk és további eredményes versenyzést kívá-
nunk! 
 

Országos fuvola és ének sikerek 
Hangszeres zenei tanulmányokat folytató diákjaink évek óta 
szép eredményeket ér a különböző szintű megmérettetése-
ken. A március 23-25.-én, Kaposváron rendezett VII. Jenei 
Zoltán Országos Fuvolaversenyen Csapó Boglárka (5.a) a 7. 
helyen végzett, Reisz Mariann (10.G)  a legjobb 10 előadó 
közé jutott. Felkészítőjük Csikotáné Erdei Eleonóra, a Makói 
Magán Zeneiskola tanára volt.  
A meteorológiai tavasz kezdetén rendezték meg a Szent 
Patrik-napi ének versenyt Budapesten, amelyen Nacsa Krisz-
tina 10. G osztályos tanulónk az I. kategóriában a dobogó 
harmadik fokára álhatott. A versenyre Szűcsné T. Kis Gabri-
ella tanárnőnk készítette fel. Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez! 
 

Vizes verseny 
A Víz Világnapja által rendezett, városi környezetvédelmi 
vetélkedőn a SZIGNUM 7. G osztályosokból álló csapata 
(Bencze Kitti, Brutyó Sándor, Hadobás Máté, Fletan Beatrix) 
a IV. helyet szerezte meg. A március 21-i versengésre diák-
jainkat Kocsis-Savanya Antal tanár úr készítette fel.  

 
Keresztelő 

15 fővel bővült egyházközségünk tagjainak a száma április 
15-én. A vasárnapi diákmise keretében negyedszázadnyi 
gyermek és fiatal – számos SZIGNUM-os tanuló- részesült 
az első és legfontosabb szentségben, a keresztségben. 
Czank Gábor plébános atya mutatta be az ünnepi szentmi-
sét és szolgáltatta ki a szentséget, amely által az ember 
megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és 
eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egy-
ház tagja lesz.  

Tisztelt Szülők! 

Kérjük, adója 1%-ával ebben az évben is 
támogassa a SZIGNUM alapítványát!  

A kedvezményezett adószáma:  
18450871-1-06   

A makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány          

LOGIKAI FELADVÁNY 
  Már nem sok van hátra az idei tanévre szánt fel-
adatokból. Az eddigi szorgoskodóknak sok dicsé-
ret jár, de senki ne adja fel, még most sem késő 
elkezdeni. Jobb későn, mint soha!  
  Nézzük, mivel is kell megbirkózni ebben a hónap-
ban.  
Egyszer egy országban egy idős király uralkodott, 
akinek nem volt örököse. Amikor érezte, hogy már 
nem sokáig élhet, rátermett örökös kereséséhez 
kezdett. Egy napon megjelent előtte birodalmának 
négy legtehetségesebb ifja. Mind a négy ifjúnak 
bekötötték a szemét, és egy asztalhoz ültették 
őket. A király szólt: Mindegyiktek fejére vagy egy 
arany-, vagy egy ezüstkoronát teszek. Ezután levéte-
tem a kendőt a szemetekről. Aki több arany-, mint 
ezüstkoronát pillant meg, keljen fel, és addig ma-
radjon állva, amíg rájön, hogy a saját fején ezüst- 
vagy aranykorona van-e. Aki kitalálja, az legyen az 
utódom a trónon.  
Amint az ifjak fejéről levették a kendőt, megnézték 
egymást, felálltak és gondolkodtak. Végül egyikük 
felkiáltott: Felség, rajtam aranykorona van!- és el-
mesélte, hogyan jött rá erre.  
Milyen koronát tett a király a várományosainak a 
fejére? Mivel indokolta a versengés győztese, 
hogy rajta aranykorona van? 
  Várom a megfejtéseket a kortefai@gmail.com e-
mail címre! Hasznos fejtörést minden kicsinek és 
nagynak!                           Körtefái Klára tanárnő 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2012. április-május 

24. k V. Bábel-nap: a nyelveken szólás napja 

25. sze 
– 29. v 

Tanulmányi kirándulás 
1-10. G osztályok 

Május 
3. cs 

Osztályozó értekezlete a 12. G osztály-
nak 

5. szo Gimnáziumi ballagás 
Tanítási nap 

7. h Írásbeli érettségi kezdete 

9. sze Diák lelkinap 
Boldog Terézia anya ünnepe 


