
 

 

 E E E EGYGYGYGY----HÁZHÁZHÁZHÁZ ( ( ( (IIII))))        
V. évfolyam 7. számV. évfolyam 7. számV. évfolyam 7. számV. évfolyam 7. szám    2009. július2009. július2009. július2009. július    

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium      

Szent Gellért  Diákotthon havilapjaSzent Gellért  Diákotthon havilapjaSzent Gellért  Diákotthon havilapjaSzent Gellért  Diákotthon havilapja    

NYÁRI KÜLÖNSZÁM 

Kedves Tanulónk! 
 

Végre itt a nyár!Sok lehetıség vár… 
A pihenés nem jelent tétlenséget, segíts otthon a szüleidnek! Ha 
teheted, vegyél részt közösségi programokon, kirándulásokon, 
töltsd hasznosan a szabadidıdet! 
A kánikulában mindig gondolj arra, hogy van egy hely, ahol meg-
pihenhetsz és felüdülhetsz – ez városod, falvad temploma. Láto-
gasd! 
Tanáraid által kért nyári teendıidrıl se feledkezz meg, megalapozod velük a jövı év jó eredményét. 
Néhány fontos közlendı a 2009-2010-es tanévkezdésrıl: 

• tankönyvosztás: 2009. augusztus 28-29-én (péntek-szombat) 8-17 óráig, ekkor vásárolható iskolapóló, és 
tetszés szerint sapka, tornazsák, toll, mappa stb. (kedvezményekre, ingyenességre jogosító iratokat ekkor 
kell hozni!) 

• tanévnyitó: 2009. augusztus 31-én, hétfın 16 órakor lesz a templomban – gyülekezı 15.30-kor az iskola 
elıtt; megjelenés ünnepi öltözékben, nyakkendıvel. A kollégisták 14 órától foglalhatják el szobájukat. 

• 1. tanítási nap: 2009. szeptember 1. (kedd) 
Jó pihenést, tartalmas nyarat kíván:     A tantestület 

A  SZIGNUM AZ ALÁBBI TÁBOROKAT KÍNÁLJA A SZÜNIDİRE: 

A táborokról érdeklıdni személyesen az iskolában,  
telefonon a 62/213-052 számon lehet. 

TÁBOR KÉT KERÉKEN 
 

  A SZIGNUM Kerékpáros 
Baráti Köre nyári túrát szervez 
2009. július 13-17-ig. Prog-

ramja: július 13. hétfı: utazás 
vonattal Kecskemétig, onnan 
bicajozás Budapestre. Szállás 
és reggeli a Patrona Hungariae 

Gimnáziumban. A további étkezésrıl mindenki maga 
gondoskodik! Július 14. kedd: Nógrádtól a Börzsö-
nyön át Esztergomig. Július 15. szerda: kerékpárral a 
Dunakanyarban. Július 16. csütörtök: kirándulás az 
alcsútdobozi arborétumba és a zsámbéki templom-
hoz. Július 17. péntek: hazautazás részben vonattal. 
A kb. 7000 Ft költségbıl 4000 Ft-ot az Alapítvány 
átvállal az iskola tanulóitól. Csak gyakorlott kerékpá-
rosok jelentkezését várják! 



 

 

Szőcs Péter igazgató úr  
tanévzáró beszéde 
2009. június 15. 

Egy fontos eseményre győltünk most össze: lezárjuk a 
2008/2009-es tanévet. Gondolom, ez mindenkit örömmel 
tölt el. A jólesı érzések mellett ez egy jó alkalom a visz-
szatekintésre, és az értékelésre is. S milyen nagyszerő, 
hogy sok mindenrıl kell beszélnünk. Igen, kedves peda-
gógusok és diákok, egy nagyon tartalmas és munkás is-
kolai esztendı ér most véget. Szeptemberben azt tőztük 
ki magunk elé célként, hogy színes évünk lesz. S ezt nem 
csak a külsıségekben valósítottuk meg, bár szerencsére 
most már mindenki tudja nem csak a szőkebb környeze-
tünkben, hanem a városban és a régiónkban is, mi az 
hogy SZIGNUM, és kik viselnek kék-narancssárga színe-
ket. Bebizonyítottuk és megmutattuk, hogy ez az intéz-
mény nem csak egy komplexum, hanem a szó klasszikus 
értelmében vett iskola, ahol szerepe van a személyes kap-
csolatoknak, a beszélgetésnek, s ahol valóban a gyerek a 
fontos, a legfontosabb. Nekünk a nevelés a válaszunk a 
környezetünk kihívásaira, amelyet szerencsére egyre több 
szülı, család fontosnak tart. Ennek, és a kitartó mun-
kánknak köszönhetıen, minden eddiginél nagyobb szám-
ban érdeklıdtek idegen nyelvi képzéseink iránt, és igen, 
szeptembertıl ismét két elsı osztályunk indulhat. Ez 
mindannyiunk közös sikere. Ebben benne van nem csu-
pán tanáraink és dolgozóink erıfeszítése, de az Önök 
támogatása is, kedves szülık, akik bizalmat szavaztak 
nekünk és segítenek jó szóval, önzetlen segítséggel, jó 
hírünk továbbadásával. S részesei vagytok a sikereknek ti 
is, diákjaink, akik a munkátokkal, hozzáállásotokkal, az 
elért sport vagy kulturális eredményeitekkel, példátokkal 
öregbítettétek a SZIGNUM hírnevét. Ne feledjétek, eh-
hez az iskolához tartoztok nyáron is. A beszédetekkel, a 
társaságotokkal, a programjaitokkal és öltözködésetekkel 
nem csak családotok, hanem az iskolátok értékrendjét is 
képviselitek. A pihenés, a szórakozás közben jusson ez is 
eszetekbe. 
Lezárjuk a színek évét. Sokféle volt: 

• lelkiekben gazdag, gondoljunk csak a tartal-
mas lelki napokra, az adventi gyertyagyújtásra, 
pásztorjátékra, házszentelésre, balázsolásra, 
ministranciára, Biblia és szentképkiállításra, 
ikonkészítésre. Törekedtünk rá, hogy nektek 
szóljon, megérintsen benneteket, tudjunk ben-
nük együtt munkálkodni. Úgy érezzük, tudtunk 
valódi útravalót adni nektek. 

• Kreatív. Eszünkbe kell jusson a sok ötlet, a 
médiaszereplések, amelyekben végre sikerült 
egy komoly áttörést elérnünk. Van saját újsá-
gunk, amit sokat ismernek, rádiónk, ami egyre 
népszerőbb, MTG és sok lelkes diákunk. İriz-
zétek ezt meg magatokban! 

• Közösségi. Volt Szent Erzsébet bálunk, SZIG-
NUM és Bábel-napunk, karitatív hetünk, újság 
és pillepalack győjtı verseny, okt. 6-i, okt. 23-
i, március 15-i ünnepségünk, megemlékeztünk 

a holokauszt és a kommunista diktatúra áldo-
zatairól. Megünnepeltük a pedagógusok nap-
ját, negyedévente értékeltük az osztályelsıket, 
a nem hiányzókat és az eredményt elérıket. 
Apró dolgok voltak, amelyekben rengeteg 
munkát fektettünk. De össze is kovácsolt ben-
nünket. Nagyon fontos eredmény, hogy jól 
mőködik a diákönkormányzatunk. Köszönet 
érte! 

• Egészséges. Mert odafigyeltünk erre is. Már 
hagyományunk az egészségnevelési és a sport-
nap megrendezése, a szakkörök, az úszás és a 
kerékpáros túrák. És a legújabb! Már van saját, 
igazi ping-pong asztalunk is, amely szeptem-
bertıl vár mindenkit egy-egy jó szünetbéli és 
délutáni meccsre. A nyáron is mozogjatok so-
kat, és vigyázzatok magatokra. 

• Kulturális. Együtt kirándultunk virtuálisan szá-
mos gyönyörő helyre az Utazz velünk! kereté-
ben. Népszerővé váltak a Szent István Szabad-
egyetem elıadásai. Diákjaink rendszeresen 
szép eredményeket értek el a különféle meg-
mérettetéseken, legyen az szavaló vagy hang-
szeres, levelezı országos vagy házi verseny. 
Szorgalmas munkájuknak látható eredménye 
van. 

Nagyon sok minden elhangzott is, s biztosan ennél 
jóval több dolog történt velünk. Ami a legfontosabb, 
hogy mindezt együtt értük el, közösen csináltuk meg. 
EGYSÉGben voltunk, egy célért tette bele mindenki 
a maga módján a munkáját az iskola feladataiba. S 
hogy kinek ez hogyan sikerült, az majd a tanévzáró 
végén a bizonyítványokból kiderül. Ha a számvetés-
kor valaki úgy érzi, van min javítania, lesz rá lehetı-
sége. Éljen vele! Lesz akinek a nyár a feltöltıdésrıl, 
a pihenésrıl szól majd. Győjtsetek maradandó, érté-
kes élményeket. Kedves pedagógusok, dolgozók, 
szülık! Köszönöm az egész esztendei áldozatos 
munkát, feláldozott szabadidıt, önzetlen segítséget. 
Kívánom, hogy az elkövetkezı idıszakban jusson 
idı feltöltıdésre és szép családi pillanatokra is, mert 
szeptembertıl újra komoly munka vár 
mindannyiunkra. 

S most a rég várt mondat: 
Ezennel a 2008/2009-es esztendıt bezárom. 

Minden jót, hajrá SZIGNUM! 

SZIGNUM 
SZent István Egyházi Általános Iskola és GimNáziUM  

Nálunk a gyerek a fontos, a legfontosabb! 



 

 

BÜSZKESÉG TÁBLA 
2008/2009. TANÉV 

Általános dicséret  
Jutalmuk:  

oklevél, könyv, mappa 
 

1. a Bende Flóra, Daróczi 
Kamilla, Szekeres Réka 
1. b Bencze Tünde, Gules 
Gabriella 
2. a Csapó Boglárka,  
Török Dominik, Vadlövı 
Regina 
3. a Csizmazia Réka, Dé-
vai Virág, Fábián Gergı, 
Halupka Bence, Reisz Jó-
zsef, Weszely Regina 
4. a Szalai Martina, Zsarkó 
Anikó, Majoros Viktória 
5. b Takács Helga 
6. a Kocsis Balázs 
6. b Szelei László 
7. G Reisz Mariann 

Osztályelsık  
Jutalmuk:  

nyári tábor, oklevél, csoki,  

szignum-sapka 
 

1. a Daróczi Kamilla 
1.b Gules Gabriella  
2.aTörök Dominik  
3.a Reisz József  
4.a Majoros Viktória 
5.a Kurusa Mercédesz  
5. b Takács Helga  
6.a Kocsis Balázs  
6. b Szelei László  
7.a Tari Imre  
8. a Szikszai Balázs  
7.G Reisz Mariann  
8.G Vincze Fanni  
9.G Barta Judit  
10.G Majoros Máté  
11. G Sulik Anikó  
12.G Miklai Attila  

Nem hiányzott 
Jutalmuk:  

szignum toll 
 

1.a Basturea Cristina, 
Bende Flóra, Dévai Kristóf, 
Farkas Dávid 
2.a Török Dominik 
3.a Fodor Roland 
4.a Varga Márta 
5.a Kurusa Mercédesz 
5.b Ács Patrik 
6.a Farkas Norbert 
7.a Ruck Ferenc 
7.G Tóth Gabriella 
8.G Farkas Roland,  
Szabó Katalin,  
Varga László 
9.G Pál Krisztina 
12.G Barabás Ágnes 

Városi eredmények 
A 2008/2009. tanévben kiemelkedı tanulmányi és 
sporteredményeket elért tanulók névsora, akiket Makó 
Város Önkormányzata jutalmazott: 
JÓ TANULÓ: 

Vadlövı Regina 2. a 
Dévai Virág 3. a 
Weszely Regina 3. a 
Szalai Martina        4. a          
Kurusa Mercédesz 5. a 
Miklai Péter  6. a 
Majoros Máté 10. G 

JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ: 
Marsi Gergely 1. a   
Csíki Patrik  6. a   
Kocsis Balázs 6. a 

Közösségi  
munkáért 
Jutalmuk: 

oklevél, tornazsák 

 

2. a: Balla Judit 
4. a: Szakál Fanni 
5.a: Netedu Bianka 
5. b: Gyırfi Mónika 
6. a: Vincze Vivien, 
Reisz Piroska 
7. G: Skultéti Edina 
8. G: Bajer Stefánia, 
Kelemen Zsófia 
11.G: Sulik Anikó 
 
A közösségi munká-
hoz szorosan kötı-
dik reggeli ügyeleti 
szolgálat becsületes 
kitartó ellátása. Ez-
úton szeretnénk 
megköszönni ezen a 
téren való kitartó és 
megbízható munká-
jukat a következı 
tanulóknak: 

Jutalmuk:  

oklevél, nyakba 

akasztó 

Bajer Stefánia, Kele-
men Zsófia, Szécsi 
Krisztina, Szabó Kor-
nélia, Bács Martin, 
Antal Andrea, 
Skultéti Edina, Kál-
mán Kitti 
 

Suli Rádió 
Jutalmuk:  

oklevél, mappa és toll 

 
Bálint András, Forró 
Dávid, Nagy Zsófia, 
Reisz Mariann, 
Sepsik Kinga, 
Skultéti Edina, Te-
mesvári Renáta, Tóth 
Erzsébet, 
Veszelovszky Nóra 

Nyári idegen nyelvi tábor  
Jutalmuk:  

oklevél 
 

Angol nyelv: Rédai Dávid 
Francia nyelv: Barta Judit, Horváth 
Anett 
Latin nyelv: Nagy Petra 
 

Autós Csárda által felajánlott ösz-
szegbıl jutalmazzuk az intézmé-
nyünk legkiemelkedıbb sport te-
vékenységet és példás magatartást 
tanúsító diákjait: 
Alsó tagozat: Csizmazia Réka 3. a 
Felsı tagozat: Kocsis Balázs 6. a 
Gimnázium: Miklai Zsolt 7.G 

PENTAMINO - Házi matematikaverseny 
 

3-4. osztály  
I. Weszely Regina 3.a 

II. Reisz József 3.a 
III. Dobra Tamás 3.a 

Felsı tagozat 
I. Takács Helga 5.a 
II. Barna Máté 7.G 
III. Kollár Géza 6.b 

Részvételért elismerés 
Barna Richárd, Gyırfi Mónika,  

Kocsis Balázs, Veréb Dániel 
Pedagógusok 

I. Farkas Ferencné 
II. Tichy-Rácsné Bodré Ágnes 

III. Reiszné Surinás Piroska 
Részvételért elismerés 

Borsosné Majoros Melinda 
Mészáros Ildikó 

Matekos siker 
 

Az egész tanéven át tartó Bendegúz levelezı matematika versenyen  
Dobra Tamás (3.a) arany fokozatot ért el.  

Felkészítı tanára Hedvig nıvér volt.  
Gratulálunk! 



 

 

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

Diákotthon 
Makó,  

Szent István tér 14 - 16.  
Telefon: 06 - 62/213-052  

e-mail: 
szignum@szignum.hu 

web: www.szignum.hu 
 

Felelıs kiadó:  
Szőcs Péter 

Szerkesztı:  
Szabó Anita 

Fotó: Majoros Márton 

Tördelés:  
Hudák Szabolcs 

VISSZAPILLANTÓ 
JÚNIUSI ESEMÉNYEK 

SPORTNAP 
2009. június 10. 

   A már hagyományosnak tekinthetı rendezvényünkre má-
sodik alkalommal került sor. A sportnapot az egészséges 
életmódra nevelés jegyében szervezték Kanderné Németh 
Györgyi és Kispál Csaba testnevelés tanáraink. Olyan moz-
gásformákat találtak ki diákjaink számára, amelyeket nem 
tudnak gyakorolni a hagyományos tesi órák keretében, így 
volt méta, tollasozás, tae-bo edzés és akadálypálya, az elsı-
söknek strand-party. A gyerekek forgószínpad-szerően ha-
ladtak végig osztályukkal az egyes állomásokon. A nap 
„sztárvendége”, Debreczeni Gábor testépítı-rendır törzsır-
mester volt, aki a 2008-as esztendı Mr. Zsaru címének bir-
tokosa. A tanulók nem csupán kérdéseket tehettek fel neki 
az életmódjával kapcsolatban, de bemutatót is tartott a ver-
senyek kötelezı pózaiból, és zsőriként eldöntötte, hogy az 
egyes osztályokban kik a fekvıtámasz és karizom bajno-
kok. A sportnap legnagyobb meglepetése a SZIGNUM sa-
ját, beton ping-pong asztalának felavatása volt, ahol az elsı 
meccset az igazgató úr játszotta a legügyesebb diákkal, 
Szabó Norberttel. A közös bemelegítés után labdajátékok-
ban, sorversenyeken, váltófutásban, totóban mérhették ösz-
sze tudásukat a gyerekek. Közös, izgalmas program volt a 
kora délutáni tanárok-tanulók közötti focimeccs, ahol ezút-
tal pedagógusaink gyızedelmeskedtek. A futball izgalmak 
ezután még 24 órán át tartottak, maratoni mérkızések kere-
tében. A sportnap valódi lényege nem csupán a testmozgás, 
az egészséges idıtöltés volt, de a közösségformálás is, hisz 
minden programon részt vett a SZIGNUM tantestülete és 
tanítványai is. 
Fekvıtámasz bajnokok: 
„Miss”: Korcsog Gyöngyi 2.a, Szél Klaudia 3.a, Kadácsi 
Dalma 6.a, Szabad Dorottya 6.b 
„Mr”: Lakatos Krisztián 2.a, Miklai Gergı 3.a, Szőcs And-
rás 6.a, Oláh Gábor 6.b 

-sz.a.- 

SZIGNUM-nap 
SZIGNUM ABC 

 
Apropó: az iskola név-napja, mert nekünk ez is van! 
Bőnmegelızés, avagy az érdekfeszítı nagy virtuális 
vírusirtás 
Csillagászat: mert az égi rendırség is figyel a Földre 
Drog prevenció: a hasznos felvilágosító fejtágító 
Éjjellátó szemüveg: tapogató üzemmód az igazgatói 
váróban, a nagy radírkeresés és egyéb izgalmak a sö-
tétben 
Fantomkép: avagy a sebhelyes, félszemő, nagyfejő, 
szakállas nı rejtélye 
Grillezés: mert minden gimnazista osztály másképp 
csinálja. A nagy felfüstölıdés története némi hússal 
kombinálva. 
Hőha! Főzkarika hajtás, ostorcsattogtatás, az áldóját! 
Íjászat: néha a táblát is eltaláltuk. A nagy felsıtest ala-
kító program. 
Jó hangulat: a SZIGNUM Rádió húzta a talpalávalót 
K betővel: kommandósok, kelevész-hajtás, közlekedé-
si ügyesség (ez mind volt) 
Lovaglás: körbe-körbe csikókövetéssel. 
Méta: légycsapkodás bottal, avagy csak a fáig tarts ki! 
Net-szoba: ahol kiderült, ki az Internet védıszentje 
Ötpróba: jobb, mint a hét fogás. Ezt is kiálltuk! 
Piszkos 12: minden, amit a végzıs osztályról tudni 
kell, egy kis média kommentárral. 
Rókázás: bır nélkül, fával, izomból. 
Sziréna: a rendırautó nagy napja, avagy hogy fér el 
minél több gyerek kis helyen. 
Tae-bo: non-stop, KRFK-módra. Bravó, Nóri! 
Ujjlenyomat: néha fül és láb is. Miss Marple és Poirot 
története az ecsettel. 
Vizsgaelıadás, mégpedig társastánc. Köszönjük, Ani-
kó! 
Záró ebéd: ki mit sütött ki. A SZIGNUM másodszorra 
is nagyon jót! Folyt.köv.! 
Zseniális szervezés: Melinda és IDB, ismét maradan-
dót alakított! 

SZ.A. 
 
A nap eredményei 
Grillverseny:   I.7.G; II. 11.G; III. 10.G 
Net-szoba: I. Nagy Valentina 7.a, Csányi Gábor 7.G 

            II. Reisz Mariann 7.G, Tari Imre 7.a 
            III. Majoros Dominika 7.G 

PAPÍRGYŐJTÉSI  
VERSENY 

 
 

Alsó tagozat: 
1. 3.a (1240 kg) 
2. 2.a (627 kg) 
3. 1.b (425 kg) 
4. 1.a (256 kg) 
5. 4.a (202 kg) 

 
Felsı tagozat és gimnázium: 

1. 5.b (436 kg) 
2. 7.G (220 kg) 
3. 8.a (208 kg) 
4. 7.a (186 kg) 

 

Összesen győjtöttünk: 3800 
kg-ot. Mindenkinek köszön-
jük a papírt és a segítséget! 


