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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 

LÉLEKMELENGETİ - Könnyő nyári szatíra 
   Elgondolásom szerint magabiztosnak és merésznek lenni nem feltétlenül jelenti azt a dolgokhoz való hozzáállást, 
hogy megérzésünkre hagyatkozva tehetünk bármit, amit hirtelen jónak tartunk. Az ilyen ember felelıtlen. Nem csu-
pán önmagával szemben, hanem, - ami még nagyobb baj - embertársával szemben is. Keresztény szívvel és elhiva-
tottsággal elkerülhetı lenne az alábbi sztorihoz hasonló esetek többsége: 
- Jó napot kívánok, doktor úr! Az a panaszom, hogy… 
- Hohó! Hiszen magának vakbélgyulladása van! - a köpcös, szigorú arcú orvos szinte fel sem nézett a kezében tartott 
papírokból. Csak a szemüvege fölött vetett rám egy érdeklıdı pillantást.  
- Na de... 
- Sápadt az arca és verejtékezik. Ez vakbél. Elsı pillantásra látszik. - legyintett magabiztosan. 
 - Megbízhat az ítéletemben. 
- Nem is kell megvizsgálnia? - képedtem el. Hiszen még meg sem hallgatta a tüneteket! Elmondom, hol fáj, jó? 
- Felesleges! - tett a kezével egy elhárító mozdulatot. Bosszankodni látszott, hogy kételkedem a tudásában. - Tisztán 
áll elıttem a kép. Harminc éve vagyok a szakmában, meg tudom állapítani az ilyesmit. Mindjárt meg is fogom mőte-
ni, az ilyesmivel nem szabad várni, mert könnyen perforálódhat. Kérem, feküdjön fel rögtön az ágyra. Ne aggódjon, 
rutinmőtét, hamar készen is leszünk. 
   Azzal felkelt az asztala mögül és elvonult bemosakodni. Még ellenkeztem volna, de az asszisztensek megfogtak és 
a mőtıasztalhoz tereltek. Udvariasan, de határozottan. Mire a meglepetéstıl magamhoz térhettem volna, felfektettek, 
és máris hozzáfogtak a mőtét elıkészítéséhez. A dolog szervezettségébıl látszott, hogy az ilyesmi itt valóban rutin-
szerően folyik.  
   Amikor a doktor visszajött, még szerettem volna valamit mondani, de máris arcomra tették a maszkot és elkezdték 
az altatást. Az elsötétedı világ helyén élénk színő csillagok ragyogtak fel, és szappanbuborék karikák pattogtak kö-
zöttük. 
   Öntudatom utolsó szikrájával is még arra gondoltam, remélem, ez a teljesen magabiztos orvos nem fog túlságosan 
zavarba jönni, amikor rájön, hogy már gyermekkoromban kivették a vakbelemet... 

Varga Tünde  



 

 

  GIMISEK VOLTUNK... 
  A ballagásunk április 
30.-án volt. Készülni na-
gyon nem készültünk rá, 
de annál inkább vártuk. 
Az énekórákon átszelle-
mülten énekeltük a balla-
gási dalokat, és bizony 
volt olyan, aki már akkor 
is elmorzsolt néhány 

könnycseppet. A szövegeket gyorsan megtanultuk, és úgy 
kellett vigyáznunk rá, hogy azért ne harsogjuk annyira túl 
János bácsit, elvégre İneki kellett vezetnie a dallamot. 
Érzésbıl csináltuk.  
Egészen más itt a SZIGNUMban egy ballagás, mint egy 
állami iskolában, ezt eddig is tudtuk, de most ez minden 
eddiginél nyilvánvalóbbá vált számunkra – és a vendégek 
számára is, azt hiszem. Nem csak azért, mert a tablónk 
különbözik minden más makói iskoláétól és mert a fiúk 
bocskait viseltek. Azért is, mert Ildikó néni és a gyerekek 
egy Wass Albert mesét adtak nekünk elı (nagyon hálásak 
vagyunk nekik érte) és az Igazgató úr olyan beszédet 
mondott, amilyet. Ezzel ık is a mi arculatunkhoz igazí-
tották ezt az ünnepet, ezzel érzékeltetve velünk, hogy az 
elmúlt hat évben mi is hatással voltunk az iskola arculatá-
ra. Tudatosult bennünk, hogy a rengeteg kapott jóért mi is 
adtunk cserébe valamit, még ha nem is vettük észre, vagy 
nem tulajdonítottunk neki jelentıséget. 
Az egész ünnepséget körüllengte az ıszinteség. Az Igaz-
gató úr sem áltatott minket szép szavakkal, hanem a ma-
ga humorérzékével főszerezve elénk tárta a kíméletlen 
valóságot. Hogy mi történt azon a napon? Jóformán ma-
roknyi elszánt fiatal hadat üzent a sorsnak húsz boldog, 
beteljesült életért harcolva… és aztán kezdetét vette az 
elsı küzdelem. Az írásbelik viszonylag jól sikerültek. 
Magabiztosak voltunk, mivel az osztály egy jelentıs ré-
sze már tavaly az elırehozott érettségin átesett a tőzke-
resztségen: a fiúk kivétel nélkül mindannyian, és a lányok 
is szép számban. Ennek ellenére azért a szóbelinek is épp 
eléggé nagy tét jutott, de itt is könnyedén vettük az aka-
dályokat, nem is annyira a szorgalmunk, mint a többségre 
jellemzı szerencse és még inkább a tanárok segítıkészsé-
ge folytán. Idén egy rendkívül korrekt érettségi elnökkel 
hozott össze minket a szerencse. Jóváhagyta az írásbeli 
eredményeket és jó néhányunkat hozzásegített 
(természetesen a tanárokkal együtt) akár több maximális 
pontszámú felelethez is. Mindenkihez volt néhány szava, 
és a zárásnál sem sietett el, egyenként felolvasta minden-
ki eredményét. Általánosságban elmondható, hogy a várt-
nak megfelelıen teljesítettünk, sıt mi több, számos, a 
reméltnél sokkal jobb eredmény is született. 

Miklai Attila 12. G 

 

 

 

 

ELBALLAGOTT A TIZENKÉT NAGYON TESTVÉR 

   Lázár Ervin megható történetének elıadásával búcsú-
zott bankettjén tanáraitól a 8. a osztály. A bensıséges 
hangulatú estet szentmise elızte meg és jó hangulatú tán-
cos mulatság zárta. A végzıs általános iskolások két nap 
múlva, június 13-án köszöntek el végleg osztályuktól, 
iskolatársaiktól és pedagógusaiktól. A gondtalan nyári 
szünet után nagy kihívás vár elballagott diákjainkra, meg-
kezdik középfokú tanulmányaikat új intézményekben. 
Szurkolunk sikereikért! 

VELÜNK TÖRTÉNT 

CSILLAGTÁBOR ABC 
A tábor: 2009. június 29-tıl július 3-ig, tanévzáró, nyárkö-
szöntı hangulatban 
Békéscsaba: Az elsı állomás. A város sétával, Munkácsy 
csak nekünk, tájház kávéval, Csanádapáca dinnyével 
Csillag, ezúttal négyágú, mert Szegeden dupláztunk. 
Dinnye: a slágergyümölcs, piros bélő, kézre csorgós, mag-
köpködıs, karéjos-édes változatban 
Ebédek: volt tálcán egyensúlyozós, önkiszolgálós, helybe 
hozott csirkecombos, fák alatti péksütis, választható vendég-
lıs és kétszakaszos klasszikus 
Földeák és párja, Ó: a legszívesebb vendéglátás kategória 
gyıztese. Katona atya, mővház és az elsı izomlázas bicajo-
zás színhelye 
Gátırház: utolsó napi szíves látás, lovaglás és falusi gazda-
ság, kézmőveskedés és táborzáró értékelés 
Hagyomány: már a 3. volt, és lesz jövıre is! 
Indulás: minden reggel újult erıvel, korán, ahogy illik 
(kávét!) 
Jutalmak: lelki és ehetı táplálékok is 
Kollégium: 9 fıs beszélgetıs-rendhagyó éjszakák, váltott 
felügyelettel 
Lelkes segítık: a „régiek”: Kriszta, Heni, Éva és Anita néni, 
és az utánpótlás: Tamás bácsi és Ágota néni 
Makó, SZIGNUM: a kezdet és a vég. Biztos pont, ahonnan 
jó elindulni és ahová jó megérkezni. 
Napsütés: volt bıven. Szerencsére, mert nem volt „b” terv. 
Olyan sokat énekeltük: „Legyen a béke te veled!” Nem is 
volt semmi gond! 
Pontos elıkészítés: minden zökkenımentesen alakult! 
Rekordszám: átlagosan 70 gyerek naponta, óvodástól a kö-
zépiskolásig. 
Szeged: kedd és csütörtök helyszíne, avagy milyen a dóm 
tornya, a Tisza hajón, a Füvészkert nyüzsgésben, a múzeum 
teremırökkel. 
Tünde néni: ötletgazda és tábor lelke vezetı. Köszönjük! 
Utazás: tö-töm vonattal, popsitörıs bicajjal, gyerekzsivajos 
busszal. 
Voltak egészen picik is: Valentin, Bálintka, Marcsika és 
Sanci. Büszkék vagyunk rájuk! 
Zárszó: ismerjük meg környékünket! Fedezzük fel régiónk 
szépségeit, élményekben töltsünk el egy hetet! Találkozunk 
jövıre! 

SZ.A. 

Csillagtáborosok 
Óföldeákon 

Fotó: Majoros Márton 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 
2008/2009. tanév – A színek éve 

Eseményszilánkok, emléktöredékek. Velünk történtek, jó rájuk visszagondolni. Egyszersmind alapok is. Tudunk rájuk 
építeni. Egy hónap múlva innen folytatjuk tovább. Megnyugtató, biztonságos érzés és kihívás is. 
 

SZEPTEMBER 
Új tanév kezdıdött: „Kék és narancssárga. Mi vagyunk, bennünket jelképeznek. De ennél mi jóval gazdagabbak va-
gyunk…Kedves Diákunk! Vállalj feladatokat, vedd ki a részed a közös munkából! Segíts, hogy színes 17. iskolai 
esztendınk legyen!”(Szabó Anita) 
150 éves a magyar rendtartomány: „A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.” „Hisszük, arra van szüksége a 
világnak, ami nekünk van. Reményünk, hogy a világ egységre vágyik, amire a mi nevelésünk a válasz. IGENT mon-
dunk a jövıre! (Ulrik M. Monika nıvér) 
Tanévnyitó: „Ültettünk és szárba szökkent, fa lett belıle, erıs, nagylombú! Leszúrtuk az ásót és megjelentek az elsı 
vízcseppek, bıviző kút lett belıle! Meghatározó és értékes színfoltja vagyunk Makó és térsége oktatási életé-
nek!”(Szőcs Péter igazgató) 
Diák lelki nap: „Zarándoklatunkon állomásokat kellett teljesítenünk, hogy célba érhessünk. Meg kellet figyelnünk a 
környezetet, és a számunkra szép dolgokat megkeresnünk. Az ünneplés emléktábla avatással fejezıdött be.” (Szelei 
László és Tóth Anna) 
OKTÓBER 
Egészségnevelési nap: Degeszre ettük magunkat, mert ami egészséges, az lehet finom is. Zsírégetés, az intenzív 
nagy feszültség levezetı edzés. (Szabó Anita) 
Újra IDB:A megrendezett választásokon, a korábbi elnökség mandátumának lejártával, új tagokkal alakult meg in-
tézményünk tanulóinak önkormányzata.(Borsosné Majoros Melinda) 
Francia lektor a SZIGNUM-ban: Neve: Joel, anyanyelve: francia, foglalkozása: elıadómővész, bohóc. (Verébné 
Anikó néni) 
1956-ra emlékeztünk:„…A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bár-
melyik nép a világon…” (Barócziné Jantos Éva tanárnı) 
NOVEMBER 
A jubileumi év zárása:„2008. november 15-én tartották az iskolanıvérek a Magyarországra jövetelük 150 esztendıs 
évfordulójára rendezett záró ünnepséget, melyen iskolánk tanulói is részt vettek. A nap végül kirándulássá is ala-
kult.” (Majorosné Rácz Krisztina) 
Vendégek az ENSZ-tıl:„Minden mindennel összefügg. Globális problémáink vannak. Kihívásaikra van megfelelı 
eszközünk, a szolidaritás.” (Roxanne Shrares nıvér)  
Kollégiumi bál: „A vidám este igazi kikapcsolódás és összekovácsoló erı volt a diákotthonos közösség számá-
ra.” (Regina nıvér) 
UNICEF-felhívás: „Az idén a SZIGNUM diákönkormányzata csatlakozott az UNICEF Magyar Bizottságának 
„Üdvözlılapokkal a világ gyermekeiért” címő akciójához, mely most a háborús konfliktusokban szenvedı gyerme-
keket állítja a kezdeményezés középpontjába.” (Borsosné Majoros Melinda IDB) 
Szent Erzsébet bál: „Apró ötletek, nagy szívvel készítve. Jótékonyság, mert a név kötelez! Olvastuk a meghívóban: 
meglátni a jót mindvalahányban!” (Szabó Anita) 
DECEMBER 
Karácsonyváró idegen nyelvi délután: Igazi különlegességgel szolgáltak a latint tanuló diákok Nóra néni vezetésé-
vel: Jónás történetét dolgozták fel árnyjáték formájában. (SZIGNUM újság) 
Iskolai karácsony: Végül sor került a Biblia éve alkalmából meghirdetett, rajz, szentkép és irodalmi pályázat nyerte-
seinek jutalmazására és a díjazott munkák bemutatására. (SZIGNUM újság) 
Biblia Sacra kiállítás: A tárlat nagy különlegessége, hogy a bemutatott könyvek nagy részét a diákok hozták el.  
JANUÁR 
Beiskolázási idıszak:„A SZIGNUM-ban fontos, hogy a gyermekem kiegyensúlyozott és boldog legyen, egyszerre 
szeretik és nevelik.” (Weszelyné Véghseı Henrietta szülı) „A gyermekemmel való törıdésnek itt van a legtöbb lelki 
háttere…A nyelvtanulás jól megy a gyermekemnek.”(Bende Flóra szülı) 
Hitvallás: A SZIGNUM megırizte és erısítette legfontosabb értékeit; elsısorban az igényes, személyre szabott okta-
tást, amelynek középpontjában a gyermek áll.  
Ovis színház: A szegedi Truffaldino Bábszínház Széttáncolt cipellık címő zenés mesejátékán, több mint 170 óvodás 
vett részt.           (Folytatás a 4. oldalon) 

A HÓNAP  

MOTTÓJA 

"Isten legyen mindenben a végsı célunk, és legfıbb jutalmunk; Benne mindent megta-
lálunk, ami elégedetté és valóban boldoggá tehet bennünket."   

Mária Terézia Gerhardinger 



 

 

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 

FEBRUÁR 
Nyílt napok: Várakozásunkat felülmúlóan érdeklıdtek nyílt napjaink és ismerkedı délelıttjeink iránt. Örömmel tölt 
el bennünket, hogy nagyon sok család számára fontossá váltak elveink: odafigyelés, kiegyensúlyozottság, értékes 
tudás, kis létszámú közösség, harmonikus légkör. (Szabó Anita) 
Szalagavató: „Kisgyermekekként találkoztam velük elıször és felnıtt emberként búcsúzunk egymástól. Úgy érzem, 
jó közösséggé formálódtak a gimnáziumi évek alatt.” (Páliné Brunner Éva tanárnı) 
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól:„Sohasem szabad megalkudni. Ha valakinek van hite, akkor 
amellett a végsıkig ki kell tartani!” (Rostás János elıadó) 
MÁRCIUS 
Gimnáziumi beiskolázás:„Sok új barátot szereztem már, és heti 5 angol óránk van.”(Majoros Dominika) A SZIG-
NUM számomra nem csak iskola, hanem az otthonom is, mivel én kollégista is vagyok. (Csányi Gábor) 
TESZ-VESZ-TAVASZ 
„Az idısek otthonában töltött másfél óra igazi élmény volt mindenki számára. Az öregeknek ragyogott a szemük, 
amíg hallgattak bennünket.”(Nagy Petra) „Szombati napon, kilenctıl kettıig fát vágtunk, ablakot pucoltunk és a ker-
tet tettük rendbe. Nagyon örült a néni, hogy segítettünk.” (Lukács Ferenc) 
Farsang:„Láthattunk lovagokat, country táncosokat, kis rókákat, jól becsípett bolhákat és ötletes maskarásokat 
is.”(Fülekiné Szabó Anita) „Voltak kán-kános fiúk is, ami külön tetszett nekünk, hogy Csaba bácsi is beöltözött és 
táncolt.” (Gajda Mária) 
Szent István Szabadegyetem:„Bízom a válságban! Elkezdünk újra hinni, egymás felé fordulni és megtanuljuk, hogy 
nem kell mindent azonnal megkapnunk.” (dr. Aczél Petra) 
ÁPRILIS 
Szentkép kiállítás: Nem válogattuk ıket. Mindet, amit örömmel adtak a diákok, felnıttek, azokat kiállítottuk, mert a 
szentképek egy sajnálatosan elmúló félben lévı kor kultúrájának sajátos lenyomatai. (Szőcs Tamás) 
SZIGNUM rádió: „Akinek van füle, hallja meg!” szlogennel elkezdtük sugározni mősorainkat hetente kétszer, az 
elsı három szünetben. (Szombathelyi Nóra) 
Bábel-nap: Csapatok-közel 40, a legszellemesebb kategória gyıztesei: This no my, Told Idea Shirt. Tea és sajt, 
avagy íz kavalkád SZIGNUM-módra.(Rácz Csabáné) „Ha beszélsz nyelveket, kinyílnak az ajtók!” (Joel) 
Lelkigyakorlat: „Tanulságos pillanatok voltak. Tabuk nélkül szólhattunk.”(11.G) „Ez a három nap a megtisztulás 
ideje volt számunkra.” (8.a) 
MÁJUS 
Gimnáziumi ballagás: „Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé! Isten veletek, ki ellenetek? 
(Szőcs Péter igazgató) 
Városi diákpárbaj: „Mindkét csapatunk szépen helytállt a megmérettetésben, a gimnazisták a megérdemelt második, 
az általános iskolások a negyedik helyen végeztek.” (Szabó Anita) 
Érettségi: „Az idei matúra iskolánk történetében már a tizedik.”(Horváth János igazgató-helyettes) 
Általános iskolás lelki nap: „Boldog Gerhardenger M. Terézia anya közbenjárást is kértük az Istennel való kapcsolat 
elmélyítésére.” (Hedvig nıvér) 
JÚNIUS 
Sportnap: „Olyan mozgásformákat találtuk ki a diákjaink számára, amelyeket nem tudnak gyakorolni a hagyomá-
nyos tesi órák keretében. Volt méta, tollasozás, tae-bo edzés, akadálypálya, strand party.” (Kanderné Németh Györ-
gyi) 
II. SZIGNUM-nap: „Éjjellátó szemüveg-tapogató üzemmód. Ujjlenyomat-néha fül és láb is. Záró ebéd-ki mit sütött 
ki. Zseniális szervezés-Melinda és IDB” (Szabó Anita) 
Tanévzáró: Kezdéskor azt tőztük ki célul, hogy színes évünk lesz. Mindezt együtt értük el, egy célért küzdöttünk, 
egységben voltunk. Szeptembertıl újra komoly munka vár mindannyiunkra. Minden jót, hajrá SZIGNUM! (Szőcs 
Péter igazgató)     

JÚLIUS-AUGUSZTUS 
Szignum nyári táborok. 

Válogatta: Szabó Anita 

FONTOS NAPOK AUGUSZTUSBAN 
Augusztus 6. A nukleáris fegyverkezés elleni világnap. 
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja 
Ezen a napon Mária mennybemenetelét ünnepli az egyház, 
sokfelé búcsúnap. 
Augusztus 20. Szent István napja 
Államalapító királyunk és az új kenyér ünnepe is. 
Augusztus 24.   Bertalan napja 
Bertalan apostol ünnepe, aki a szőcsök és csizmadiák védı-
szentje volt. A Bertalan napkor köpült vajnak gyógyító erıt 
tulajdonítottak. 


