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2009/2010: A LENDÜLET ÉVE 

„Számunkra a nevelés azt jelenti: képessé tesszük az embereket, hogy – mint Isten képmására 

teremtett személyek – elérjék lehetıségeik (képességük) teljességét, és támogatjuk ıket abban, 

hogy tehetségükkel építsék a Földet.” (Iskolanıvéri Konstitúció 22.) 

Tájékoztató a TÁMOP-3.1.4. (Társadalmi Megújulás Operatív Program) „Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben”  

címő nyertes pályázatunkról ( 2. oldal) 

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    

BEHARANGOZÓ  
Ismét egy nap a testi-lelki egészség jegyében! 

Változatos programokkal egy hangulatos szombat megint együtt! 
Sport, az ízlelıbimbók nagy bevetése, plakátok, versenyek,  

edzés a lendület évében! 
Nemsokára mennyei falatok és zsírégetés! 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI NAP: 2009. október 17.  

Francia nyelvtanfolyam a SZIGNUM-ban! 
Érdeklıdni: 06-62/213-052 

www.szignum.hu 

SZAK(KÖR)KÉP 
   Lendületben a SZIGNUM délutánonként is! Fontos célunknak tartjuk, hogy minden érdeklıdı tanulónk azon a 
területen bontakoztassa ki képességét, ami számára a legközelebb áll.  Ezért szakkörök, versenyek és foglalkozások 
széles tárházát kínáljuk diákjainknak, hogy tartalmasan tölthessék szabadidejüket és fejleszthessék tehetségüket. A 
részvétel feltétele a megfelelı tanulmányi eredmény és a jó magatartás.  (5. oldal) 

OKTÓBER:SZENT TERÉZ ÜNNEPE 
 

Szent Teréz imája: 
Hozzon a mai nap belsı békét a számodra. Bízz Istenben 
annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne 
felejtsd el a végtelen lehetıségeket, amelyek a hitbıl erednek. 
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál és add tovább a 
szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban 
a tudatban,hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat 
teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a 
szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké.” (9. oldal) 



 

 

Tájékoztató a TÁMOP-3.1.4. (Társadalmi Megújulás Operatív Program)  
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben”  

címő nyertes pályázatunkról  
 
    A pályázat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.  
A kompetencia alapú, azaz a képességek fejlesztését elıtérbe helyezı programra a Miasszonyunkról nevezett Sze-
gény Iskolanıvérek rendje, mint fenntartó, 3 intézményével pályázott: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Diákotthon, (Debrecen), Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetokta-
tási Intézmény és Diákotthon (Szeged) és Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Di-
ákotthon (Makó). 
A fejlesztés célja iskolánkban, hogy támogassa a megindult projekteket, szolgálja a szakmai megújulást, s olyan 
képességek, és készségek fejlesztésére fordítson kiemelt figyelmet, melyre tanítványainknak egész életen át szük-
ségük lesz. A program megvalósítása a 2009/10-es tanév folyamán történik. A pedagógusok módszertani tovább-
képzéseken vesznek részt, majd a kiválasztott tanulócsoportokban tanítanak az oktatócsomag és (részben) új mód-
szerek alapján. Intézményünkben összesen 11 tanulócsoportban kerül bevezetésre kompetencia alapú program:  

  
További programokba, fejlesztésekbe szinte minden kollégánk bekapcsolódik. 
   A tanórákon az új munkaformák  nagyobb tanulói aktivitást igényelnek, pl. tanulói projekt során a diákok valami-
lyen tevékenység  végrehajtása közben jutnak új ismeretekhez, miközben nem csak tárgyi tudásuk, hanem egyéb kész-
ségeik is fejlıdnek. Az internetet és a számítógépet ezeken az órákon az érintettek, legalább 25 % -ban alkalmazni fog-
ják. Azaz nemcsak a tanár magyarázza el a tananyagot, hanem a tanulóknak maguk is  hozzájárulnak a tudás megszer-
zéséhez, azután pedig annak gyakorlati alkalmazásához. Nem teljesen új dologról van szó, de ilyen átfogó, kidolgozott 
program alapján ez a megközelítés még nincs jelen iskolánkban.  
   Összefoglalva, olyan újításokat tervezünk, amelyek megítélésünk szerint megfelelı választ tudnak adni az oktatás 
részérıl a mai világ kihívásaira, ugyanakkor szervesen kapcsolódnak iskolánk céljaihoz, pedagógiai programunkhoz. A 
pályázattal kapcsolatos fejleményekrıl a szülıket folyamatosan tájékoztatjuk az iskola honlapján, újságunk hasábjain 
és szülıi rendezvényeinken. Kérjük, hogy lehetıségük és érdeklıdésük szerint kapcsolódjanak be a program megvaló-
sításába. Visszajelzéseiket mindenkor szívesen fogadjuk a következı fényposta-címen: tamop.szignum@gmail.com 
   A pályázat szakmai vezetıje Baráti Eszter, aki szerint az iskolanıvérek által fenntartott SZIGNUM számára azért 
nagyon szimpatikus ez a program, mert a rend pedagógiájának lényegét foglalja magába; az egész ember nevelését. 
   „Nevelési alapelvünk az önállóság fejlesztése, a feladattudat és a személyiség fejlesztése, ezt célozza meg ez a pro-
jekt is. Azt valljuk és valósítjuk meg, hogy az ismeretek átadása több kell, hogy legyen, mint tananyagtanítás. Érzel-
mi viszonyulás formálás, segítségadás, az egymással kooperálás elsajátítása, az összefüggések önálló-csoportos felis-
merése. Ezt szolgálják a változatos munkaformák az órákon. Mindenképpen fontos célnak kell tekintenünk a meg-
változott társadalmi kihívásokra való, adekvát reagálást. Mivel a mi kultúránkban kötelezı a gyermekeknek az isko-
lába járás és nem érdem, ezért meg kell találni az útját a személyes motiváltság kifejlıdésének. Ez csak ezekkel az 
innovatív elképzelésekkel lehetséges, melyeket a mi értékrendünkön átszőrve, a széles tananyagmennyiségbıl válo-
gatva alakítunk ki a SZIGNUM-ban. Hosszú távon számítunk a szülık bevonására is a projektbe, ezért örömmel 
vesszük visszajelzéseiket, ötleteiket. A pályázatot, mint innovatív intézmény nyertük meg, ez azt jelenti, hogy általunk 
kigondolt, a gyermekekkel közösen végzett programokat, jó gyakorlatokat dolgozunk ki és valósítunk meg. Ezeket 
folyamatosan csiszoljuk, kiértékeljük a visszajelzések alapján, s végül, mint önálló szellemi terméket közkinccsé tesz-
szük a magyar pedagógia számára.” 

osztály Kompetencia terület: Bevont pedagógusok: 

2.a Életpálya építés Gyırfi Józsefné 

3.a Szövegértés-szövegalkotás Gottfried Katalin Hedvig 

4.a Idegen nyelv: német Ábrahám Éva 

5.a Szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen 
nyelv: angol 

Himer Ágota, Szőcsné T. Kis Gabriella, 

Rácz Csabáné 
6.b Természettudományos kompetencia Lik Melinda 

7.a Idegen nyelv: német Csapóné Mátó Mónika 

8.a Természettudományos kompetencia Páliné Brunner Éva 

7.g Szövegértés-szövegalkotás, matematika Mészáros Ildikó, Körtefái Klára, 

8.g Természettudományos kompetencia Tichy-Rácsné Bodré Ágnes, 

9.g Természettudományos kompetencia Bencze Ivett, 

10.g Matematikai, szociális, életviteli és környezeti kom-
petenciák 

Körtefái Klára, Körtefái Klára 



 

 

Bencze Ivett Regina nıvér 
kollégium igazgató 

   Regina, a szeptemberi számban Varga Feri arra volt 
kíváncsi, mit tervezel ebben tanévben a kollégiumban, 
hogy a gyerekek minél jobban érezzék magukat. 
- Az elızı iskolai év végén elkezdıdött a diákotthon tel-
jes alsó szintjének és az ablakainak az újrafestése. Kicsit 
más hangulatú lett az épületrész a korábbi sárga helyett 
az új, barackosabb színnel. A gyerekek egybıl észrevet-
ték és örültek neki. Reméljük, vigyáznak majd, hogy so-
káig szép maradjon, és ez is ösztönzi ıket a rend megtar-
tására. A lányok kaptak még új asztalokat is.  
- Személyi változások is történtek… 
- Sajnos, Farkasné Jutka beteg, felépüléséig Vargáné 
Tündi látja el a feladatát. Ugyanúgy négy csoportunk 
van, mint eddig, kettı a fiúknál és kettı a lányoknál, kor-
osztályok szerint. Timi és Laci bácsi mellett új nevelıta-
nárunk Víghné Etelka, akinek nagyon örülünk. Állandó 
éjszakásként pedig Szőcs Tamás teljesít szolgálatot a di-
ákotthonban. Több kis lakónk van, négy elsıs jött az idén 
közénk, illetve az ötödik osztályból is érkeztek. Napiren-
dünkben, szokásainkban a korábbi évek gyakorlatát kö-
vetjük. 
- Mi a helyzet a tankerttel? 
- Továbbra is a gyerekekkel együtt gondozzuk. Most ısz-
szel majd a nagyobb fiúk felássák és a többiek is végez-
nek ott munkálatokat. A lányok feladata a virágoskert 
ápolása lesz az idén is. De ezen kívül számos programot 
kínálunk a kollégistáknak, hogy hasznosan tölthessék az 
idıt. A legfontosabb a tanulás, az erre szánt idıt komo-
lyan vesszük. De van számítógépes termünk, sporteszkö-
zeink és kulturálódási lehetıségeink is. Szeptemberben 
volt csoport névnapozás és folyamatosan ötletelünk, mit 
lehetne még kitalálni a diákoknak. Szeretnénk, ha min-
denki jól érezné magát és tartalmas kolis évei lennének. - 
Nagyon örülnénk, ha az emeleti részt is sikerülne felújí-
tanunk az idén. 
- Kitıl kérdeznél a következı számban?  
- Víghné Etelkától. Érdekelne, hogyan érzi magát az új 
feladatkörében.    

5. a osztály 
közössége 

   Júniusban az 1.a osztály azt kérdezte az ötödikesektıl, 
hogy mi tetszik nekik a legjobban a felsı tagozatban. Az 
alábbi vélemények hangzottak el: 
Csikota Péter: „Szeretek ötödikes lenni. Három új tantár-
gyunk van, a biológia, a földrajz és a történelem. A tánc 
a legjobb délután.” 
Sulik János: „Jobb érzés már felsı tagozatosnak lenni, 
bár sokkal többet kell tanulni.” 
Brutyó Sándor: „Én még új vagyok itt, de gyorsan beil-
leszkedtem, és hamar megszerettem a SZIGNUM-ot. A 
könyvtár különösen tetszik, a felsıs élet pedig már bete-
kintés a felnıtt korba is.” 
Számel Patrik: „Jól néz ki az osztálytermünk és végre a 
belsı udvarban lehetünk szünetekben.” 
Nyerges Valéria: „Tetszik, hogy sokkal több tárgyunk 
van, de a kedvencem a rajz és a német maradt.” 
Szabó Martin: „Mindegyik órán van valami érdekes, 
többet beszélgetünk az idén, sok új ismeretet szerzünk. 
Nekem a legjobb a történelem, a tánc és dráma, meg az 
úszás óra.” 
Börcsök Dániel: „Csak kicsit különbözik a felsı tagozat 
az alsótól. Nekem az úszás jött be a legjobban eddig. A 
haverokkal az idén is könnyő lesz ez az év.” 
Barna Richárd: „Nagyszerő, hogy sok matek óra van, és 
néha csak kevés könyvet kell hozni. Sok tanár segít, ami 
jó érzés.” 
Brutyó Tünde: „Nem vagyunk már kicsik, annak örülök. 
Az ötödik nem tőnik nehéznek egyelıre. Sokat kell ta-
nulni, de legalább olyan érdekes is.” 
Szakál Fanni: „Hallgathatjuk szünetekben a SZIGNUM 
Rádiót, találkozhatunk a nagyobbakkal, több szakköri 
lehetıségünk van.” 
Csikota Levente: Lehet, hogy nehezebb lesz ez az év. 
Már most úgy látom, hogy többet kell tanulni.” 
- Kinek tennétek fel kérdést a következı számban? 
- Az újonnan megalakult IDB-nek. Kíváncsiak lennénk 
arra, hogy milyen újdonságok várhatóak az idén a mőkö-
désében.  

 FELE-MÁS 

5 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ  2004 – 2009. 
   Szeptember 26-án délután tartotta elsı „hivatalos” osz-
tálytalálkozóját a 2004-ben iskolánkban végzett 12.-es 
osztály. A szervezık munkáját dicséri, hogy a közel 20 
pedagógus mellett 17 volt diák vett részt az összejövete-
len, csak hárman maradtak távol, akiknek hiányzása – 
külföldi tartózkodásuk miatt – igazoltnak tekinthetı. 
   A szombat délutáni program délután 3 órakor szentmi-
sével kezdıdött a kápolnában (Marosi János atya celeb-
rálta), majd a nagy elıadóban a gimnáziumi évekrıl ké-
szült fényképsorozatot tekinthettük meg, felidézve a régi 
emlékeket, arcokat. Ezután az öregdiákok saját készítéső 
sütemények garmadával fogadták volt tanáraikat a kis 
elıadóban. Az evés-ivás lehetıséget adott rövidebb kötet-
len beszélgetésekre is. 
   A találkozó központi része, az osztályfınöki óra követ-
kezett, ahol mindenki beszámolt az elmúlt 5 év számára 

legfontosabb történé-
seirıl: családról, ta-
nulmányokról, mun-
káról. Az elbeszélé-
sekbıl az is kiderült, 
hogy az osztály össze-
tartása az iskolánkban 
töltött 6-8-12 év után 
sem szőnt meg. A 
tanárok gondolatai a bensıséges, jó hangulatot még to-
vább fokozták.    
   Az érettségi találkozó vidám beszélgetéssel fejezıdött 
be – mindenki számára kellemes, örömteli emlékekkel.  

5 ÉV MÚLVA ÚJRA MINDENKIT  
SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

Horváth János volt osztályfınök 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

SZIGNUM DESIGN - EGÉSZ ÉVBEN MEGVÁSÁROLHATÓ AJÁNDÉKTÁRGYAINK LISTÁJA 

SZIGNUM MAPPA  ára: 400 Ft, PÓLÓ Méretek: Junior L (142/146-os gyerek méret); Junior XL (152/158-as gye-
rek méret); S, M, L, XL, XXL, XXXL (felnıtt méretek) PÓLÓ ára: 1000 Ft, BASEBALL SAPKA ára: 850 Ft, 
TOLL ára: 160 Ft, TORNAZSÁK ára: 600 Ft, KULCSTARTÓ ára: 120 Ft, PASS TARTÓ ára: 400 Ft 

Szobori búcsú az Ópusztaszeri Emlékparkban  
 Újjáéledése óta, harmadik alkalommal rendezték meg szeptember 12-én az Ópusztaszeri Emlékpark kiemelt ünne-
pét, a Szobori búcsút. Ezen a szép ıszi napon 9 órakor, Székelyudvarhelyrıl érkezett vendégek nyitották meg a 
2008-as búcsú alkalmával felállított székelykaput. Egész nap nyitva állt az ünnepre érkezık elıtt, így mi is  díjtalanul 
léphettünk be az Emlékparkba.  A nap fı eseménye a monostorromok között 10 órakor kezdıdı ünnepi szentmise 
volt, melyet Dr. Kiss-Rigó László püspök úr celebrált.  A vendégek között üdvözölhettük Buzánszky Jenıt, az egy-
kori Aranycsapat hátvédjét, aki ekkor még nem tudta: hamarosan valami meglepetésben lesz része... A legendás foci-
csapat másik élı tagja, Grosics Gyula betegsége miatt nem tudott részt venni a szentmisén.  Több egyházi iskola is 
képviseltette magát diákjaival, tanáraival, a SZIGNUM a 8. évfolyamával. Szentbeszédében a Püspök Úr kiemelte: 
"Szer üzenete" a nemzeti összetartozás és  a megbocsátás.  Bár a monostornak, a templomnak egyetlen álló fala sem 
maradt, most mégis, azáltal,  hogy összejöttünk emlékezni - az Isten áldását kérve - felépült a templom. A romok 
között került harmadik ízben átadásra a 2007-ben alapított Szer Üzenete Díj, az itt fellelt ezüst íjas pecsétgyőrő má-
solata. Idén Buzánszky Jenı és Grosics Gyula, az egykori Aranycsapat játékosai vehették át a győrőt. Méltatásuk-
ban elhangzott, hogy immár nem csak legendás futballisták ık, hanem olyan magyar emberek, akik mindnyájuknak, 
de fıleg a jövı nemzedékének példaként szolgálnak hőségbıl, kitartásból, emberségbıl, hazaszeretetbıl. A díjátadás 
után szabadidıs programunk volt: körülnézhettünk az Emlékparkban.        
12.30-kor gyülekeztünk a Rotunda elıtt, és megnéztük a Feszty-körképet. Majd szétszéledtünk, és a hátralévı idı-
ben párosával kitöltöttük azt a feladatlapot, amit a nap elején kaptunk. Közben változatos programok résztvevıi le-
hettünk (lovasbemutató, zenekarok, együttesek fellépése...)Mi, 8.G osztályosok párokban, fél órás váltásban kalau-
zoltuk Elise nıvért angolul. Reméljük , hogy hagyománnyá válik a 8. évfolyam szobori búcsúra járása, és az utánunk 
következıknek is tetszeni fog a program.                                                                                               Miklai Zsolt 8.G 

A Feszty-körképhez szerkesztett foglal-
koztató füzet versenyének eredménye: 
8. G:  
I. Szabó Hajnalka - Skultéti Edina 
    Csányi Viktória 
    Reisz Mariann-Antal Andrea 
II. Orbán Enikı-Tóth Gabriella 
III. Majoros Dominika (8.G) – Csontos 
Norbert (8.a) 

 
8.a: 
I. Gajda Mária – Bakos Roxána 
II. Nagy Enikı – Nagy Valentina 
 
Gratulálunk! A helyezettek jutalma 

SZIGNUM ajándéktárgy és üdítı. To-

vábbi szép eredményeket kívánunk! 

 

NAP A PIARISTA GIMNÁZIUMBAN 
 

    Idén, szeptember 19-én rendezte meg a Katolikus Ifjúsági Alapítvány a ha-

gyományos Szent Gellért Napot. A szombati esemény sok-sok játékkal, és a 

“Mesterségünk címere” elnevezéssel az önismeret-munka-tanulás témák köré 

szervezıdött. A SZIGNUM-ot a 9. és 10. G osztályos tanulók képviselték. 

    A szegedi Piarista Gimnázium látott vendégül bennünket. Érdekes és színes 
programokkal készültek számunkra. A kápolnában gyülekeztünk, majd pálya-
orientációs elıadást hallgattunk meg, ami sokat segített a továbbtanulási terve-
ink formálásában. Ezt követıen csoportfoglalkozásokon vettünk részt. Itt önis-
mereti feladatokat végeztünk, amelyekkel többet megtudhattunk személyisé-
günkrıl, és sok barátságot kötöttünk társainkkal. Ebédre finom péksüteményeket ettünk. A délután folyamán szak-
mákat ismertünk meg, játékos feladatokon keresztül. Többen ráéreztünk arra, milyen foglalkozás állna közel hoz-
zánk. A tartalmas napot a szentmisével zártuk, ami megnyugtatóan hatott ránk.    Bajer Stefánia (9.G) és Tóth Beatrix (10.G) 



 

 

Szak(kör)kép 
Az alábbi foglalkozásokra várjuk diákjainkat szeretettel:  

Úszás 
Kanderné Németh Györgyi tanárnı keddenként, 16 órától 
17:30-ig várja a városi fürdıben elsısorban azokat a diá-
kokat, akiknek van elıképzettségük, és akiknek nincs 
órarendbe épített úszás órájuk, tehát a hatodik évfolyam-
nál idısebbeket. A szakkör látogatásának feltétele a ké-
pességfelmérés és a fegyelmezett magatartás. 
 

Foci 
Csütörtökönként, 14 órától a SZIGNUM tornatermében 
Kispál Csaba tanár úr tart edzést 3-8.-os korosztály szá-
mára. A szakkör Csaba bácsi jóváhagyásával, megfelelı 
tanulmányi eredmény és tehetség, valamint higgadt, konf-
liktuskezelı magatartás esetén látogatható. 
 

Kosárlabda 
A kialakult szokásoknak megfelelıen, az idén is várja 
Vajda Magdolna tanárnı azokat a kosarazni szeretı, gim-
nazista fiúkat, akik szívesen játszanak barátságos meccse-
ket iskolánk tanári csapatával. Az edzés szerdánként a 
tornateremben lesz, 17:15-18 óráig. Jelentkezni Bajer 
István 12. G osztályos tanulónál lehet. 
 

Tae-bo 
Egy felfrissítı, alakformáló és feszültség levezetı edzést 
kínál Szombathelyi Nóra tanárnı a tornateremben szülık, 
pedagógusok és érdeklıdı diákok részére, szerdánként 
15:30-16:30-ig. Az erınlétfokozó óra pörgıs zene mellett 
valódi kikapcsolódás. Nóra néni célja, hogy a sport fon-
tosságára felhívja a figyelmet a kevés testnevelés óra 
mellett, és mindenkivel megszerettesse a mozgást. 
 

SZIGNUM Rádió 
Elsısorban ötleteket, észrevételeket és jobbító javaslato-
kat várnak a szerkesztık. Saját médiumunk már második 
éve próbálja felpezsdíteni az óraközi szüneteket hasznos 
információkkal, jó zenékkel, és 1-2 érdekességgel. Az 
idei tanévben kevesebb rovat, ám annál velısebb tartalom 
várja a hallgatókat. Akinek van füle, hallja meg. További 
jó fülelést! Információk: Forró Dávid 10. G 
 

Alsó tagozatos énekkar 
Hagyományosan, az iskola kápolnában várja Hedvig nı-
vér a jó hangú és fegyelmezett, 1-4 osztályos diákokat, 
akik szívesen énekelnek együtt már ismert egyházi dalla-
mokat és készek tanulni újakat is. Az egyre bıvülı reper-
toár mellett, kulturálódási lehetıséget és összetartó kö-
zösséget kínál a foglalkozás, szerdánként 13:30-14:30-ig. 
 

Felsıs énekkar 
Szőcsné T. Kis Gabriella tanárnı szerdánként, a 7. órá-
ban, a zeneteremben tartja próbáit felsıs és gimnazista 
diákoknak. A kari foglalkozásokra azokat várja Gabi né-
ni, akik valóban kedvet éreznek, megfelelı adottságokkal 
rendelkeznek és szívesen fellépnek iskolai és egyházi 
ünnepeken. Az eddigi tagok mellett, újak jelentkezését is 
várja. 

Irodalmi színpad 
Keddenként, 14-15:30-ig tart foglalkozásokat Mészáros 
Ildikó tanárnı a tornateremben azon 5-12.-es diákok szá-
mára, akik jó társaságban, hasznosan akarják tölteni sza-
badidejüket, és kedvet éreznek színdarabok, rövid jelene-
tek, helyzetgyakorlatok játszására. A szakkör lehetıséget 
ad konfliktushelyzetek megoldására, a személyes interak-
ció és szociális készség fejlesztésére. A próbák során el-
sajátított darabok kulturális programokon, ballagásokon 
bemutatásra kerülnek. Gyülekezı az udvaron! 
 

Ministráns 
Hetente, két csoportban, korosztályok szerint szervez in-
kább gyakorlati képzést Nagy Péterné Márti néni az ér-
deklıdı tanulóknak. Fontosnak tartja a ministrancia sza-
bályainak és szellemiségének elsajátíttatását. A pontos 
idıpontok és a helyszín még egyeztetés alatt állnak. Ér-
deklıdni, jelentkezni Márta néninél lehet. 
 

Társastánc 
Szabó Anikó tánctanárnı vezetésével az idén is folytató-
dik a nagy sikerő tanfolyam. Jelentkezni 5-12.-es korosz-
tálynak lehet, Kulcsár Judit tanárnınél október 5-ig, 
amely az elsı foglalkozás idıpontja is. Jelképes részvételi 
díj 400 Ft/hónap, amit mindig a tárgyhó 10-hez legköze-
lebb esı próbáig kell rendezni. Csoportok: Kezdı (5-7. 
évfolyamig): hétfı 14-15 ó. Kezdı (8-12.évf.): 15-16 ó. 
Haladó (5-12. évf.): hétfı 16-17 ó. Kiemelt haladó 17-
18:30. Igény esetén a tanárok részére is indul oktatás, 
hétfınként 18:30-20 óráig. Díja: 2000 Ft/fı/hó, 3000 Ft/
házaspár/hó. 
 

Honismereti 
Új kezdeményezésként indítja Kiss Pál Gábor tanár úr 
szakkörét, melynek célja Makó és környéke néprajzi-
szellemi értékeinek felfedezése és bemutatása, a múlt 
kutatása. Helyi séták mellett, képeslapokból és fényké-
pekbıl álló tablók készítése és érdekes történetek várják 
az érdeklıdıket. A pontos idıpont és helyszín még 
egyeztetés alatt áll. Érdeklıdni, jelentkezni Pali bácsinál 
lehet. 
 

Média 
Szombathelyi Nóra tanárnı vezetésével indul a kreatív 
foglalkozás, 10-12. évfolyamosok részére, keddenként a 
7-8. órában. A médiaórákon elsajátított elméleti ismere-
tek gyakorlati alkalmazása képezi a szakkör anyagát. Nó-
ra néni várja azokat a gimnazistákat, akik érdeklıdnek a 
filmkészítés iránt. 
 

Fotó-videó 
Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Mővészeti Mőhely 
vezetıje az idei tanévben is várja a tanári számítástechni-
ka terembe azokat a tanulókat, akik kedvet éreznek a mő-
fajhoz. A foglalkozások hétfın és kedden, 14-15:30-ig 
lesznek. Az elkészített munkákból a tervek szerint, az év 
során kiállítás nyílik majd. 



 

 

Rajz  
Bertus-Barcza Anikó mővész-tanár két csoportban várja a 
mővészet iránt érdeklıdı, rajzolni tudó és szeretı gyere-
keket a tetıtéri rajzterembe. A részvétel másik feltétele az 
elızetes képességfelmérés jó eredménye. Az 1-2. és 6. 
évfolyamosok számára a foglalkozás keddenként lesz 
15:15-16:45-ig, a 3-12. osztályosoknak pedig csütörtö-
könként 15:15-16:45-ig. A szakkör célja a tehetséggon-
dozás és a fejlesztés, pályázatokra és kiállításokra mun-
kák készítése vegyes technikával. 
 

Kreatív 
Gyırfiné Mónika néni népszerő szakköre az idén is foly-
tatódik. Az alkotni vágyó diákokat várja, a felnıttek ré-
szére a foglalkozások minden hónap elsı péntekén 16:30-
18:00-ig lesznek. 
 

Közlekedési  
Horváth János tanár úr heti egy alkalommal várja a 12 év 
feletti korosztályt gyakorlati és elméleti foglalkozásaira. 
A négy hetes ciklusban mőködı szakkör KRESZ elméle-
tet, szerelési és mőszaki ismereteket, ügyességi kerékpá-
rozást és szabályossági, városi közlekedési tudást kíván 
átadni. A tagság feltétele, hogy mind a négyféle alkalmon 
részt kell venni. Kerékpárt az iskola biztosít igény szerint. 

 

Kerékpáros Baráti Kör 
A sok szép eredménnyel és kilométerrel büszkélkedı tár-
saság szeretettel várja az érdeklıdı bicajosokat évközi 
kisebb túráikra, kirándulásaikra, melyeket plakáton hirdet 
meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör képvisel-
teti magát, és ügyességi feladatokkal várja a diákokat. 
 

Matematika 
Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen, Körtefái Klára 
tanárnı kéthetente, szerdán a 7. órában versenyekre ké-
szíti fel a 7-8. évfolyamos diákokat. 
 

Számítástechnika 
Forgácsné Busa Szilvia tanárnı vezetésével indul a szak-
kör 10. évfolyamosok számára. Jelentkezni a tanárnınél 
lehet az informatikai ismeretek iránt mélyebben érdeklı-
dıknek. Megfelelı számú tagság esetén indul a foglalko-
zás, késıbb egyeztetett idıpontban  
 

Infó délután 
Hudák Szabolcs tanár úr  hétfın, szerdán és csütörtökön 
14:00-17:00-ig várja az informatika iránt érdeklıdıket. A 
foglalkozások célja a tanulás, gyakorlás elısegítése, in-
formációszerzés, segítségnyújtás és nem a játék!  

Szak(kör)kép 

FÜRKÉ(S)SZ! – a diák rovat 
Szerkeszti Borsosné Majoros Melinda tanárnı nektek, a ti ötleteitek alapján 

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: G-FORCE – RÁGCSÁVÓK 

Képzelj el egy csapat arasznyi titkos ügynö-
köt! Ebben a filmben ugyanis az amerikai kormánynak 
egy különleges hírszerzı csoport dolgozik: három tenge-
rimalac, egy vakond és egy bögöly, akik a filmben példá-
san együttmőködnek… 
EGYSÉGBEN AZ ERİ! SOK SZEM MINDENT LÁT! 
Elképesztı tények: 
1. A leghosszabb idı, amit valaki alvás nélkül kibírt, tíz 
nap volt. 
2. Közel egymilliárd baktérium él a szádban. 
3. Néhány termeszfaj képes önmagát felrobbantani. 
4. A gyerekek évente körülbelül ötmilliószor pislognak. 
5. A lányok nyelvén több az ízlelıbimbó, mint a fiúkén. 
Vicc-morzsa: 
Pistike elıször lát pávát, amint az a farkát legyezıként 
kitárja. 
Lelkendezve szalad a mamájához: 
- Nézd, mama! Egy tyúk, amelyik virágzik! 
Aktuális: 

Állatok nyomában az ıskortól napjainkig 
- Tudományos ismeretterjesztı matricás album – 

 
„Nem védhetünk meg mindent, amit szeretnénk,  

de annál sokkal többet tehetünk, mintsem hogy üljünk 

ölbe tett kézzel." 

Sir Peter Scott, a WWF egyik alapítója 
    A WWF a világ legnagyobb civil természetvédelmi 
szervezete. 1961-ben alapította néhány kiemelkedı ter-
mészetvédelmi személyiség. A szervezet emblémaállata, 
a Kínában ıshonos, kihalás szélén álló óriáspanda. A 
World Wide Fund for Nature néven mőködı szervezet a 
veszélyeztetett fajok védelmére indított programokat. 
Fölismerte, hogy a veszélyeztetı tényezık fokozódása 
miatt már nem elegendı és nem is lehetséges az egyes 
fajokat elszigetelten megvédeni. Az élıhelyeken átfogó 
programokra van szükség.  
   A WWF három fı célkitőzése a biológiai sokféleség 
megırzése, a környezeti szennyezések csökkentése és a 
természeti erıforrások hosszútávon fenntartható haszná-
latának elısegítése. Ennek megfelelıen a WWF tevé-
kenységeit az erdıkre, az édesvizekre valamint az óceá-
nokra és partjaikra összpontosítja. Ezen kívül foglalkozik 
az éghajlatváltozás mérséklésével és következményeivel, 
valamint a mérgezı hatású szennyezı anyagok csökken-
tésével. A WWF-nek ma 96 országban, hazánkban is, van 
képviselete, tagsága meghaladja a 4,7 millió fıt.  
   A WWF küldetése, hogy megállítsa a Föld élıvilágá-
nak pusztulását, és olyan jövıt építsen fel, amelyben az 
ember harmóniában él a természettel. 
   Most Te is támogathatod a WWF szervezet hasznos 
munkáját azzal, ha minél több matricát vásárolsz! 



 

 

"Amíg egység és összetartás van közöttünk, ellenség nem árthat nekünk. Ha azonban megla-
zul ez a kötelék, az nagy baj, akkor nincs szükség közös ellenségre, mi tesszük tönkre ma-
gunkat."                                                                                         Mária Terézia Gerhardinger 

A HÓNAP  

MOTTÓJA 

LÉLEKMELENGETİ 
TEST ÉS LÉLEK 9. 

A könny 
   A könny forrása a lélek. A könny mindig az emberrıl beszél. Csak az ember tud sírni.  
Könnyé válik bennünk a fájdalom és könnyezik az öröm. 
A könny szavak nélküli vallomás. Lelkünk mélyébıl feltörı, visszatarthatatlan, énünkkel 
eggyé váló, ıszinte megnyilvánulás. A könnyeket soha nem szabad szégyellni. A szeretet, a 
szerelem, az irgalom, a jóság is válhat könnyé. A győlölet és a harag szárazon hagyja a sze-
meket. 
Csodálatosak a könnyben úszó szemek. A könnyeknek hatalma van. A kemény szívet meg-
lágyítja, a durvát megszelídíti, a kegyetlenbıl irgalmat vált ki. 
A könny: kincs az arcon. Könnyekben kifejezhetı a szavakon túli elmondhatatlan. Feltörı könnyeink lelkünket 
mossák tisztára. A könny elapadása megnyugvást hoz. 
A könnyrıl írok, pedig az öröm a célom. Tévedek? Nem. A könny és öröm ikertestvérek. Ízlelgesd! A könnynek 
nem csupán sós, öröm íze is van. 

KARITÁSZ- A SZOLGÁLÓ SZERETET ÉVE  
A SZIGNUM-BAN 

   10. évfolyamos gimnazistáink az idei tanév hittanóráin 
különbözı intézményekbe látogatnak, hogy jelenlétük-
kel, munkájukkal segítségükre legyenek beteg, idıs és 
rászoruló emberek mindennapjaiban. A hittanórák kere-
tében voltak már idısek otthonában, fogyatékosoknál. 
Diákjainknak lehetıségük van arra, hogy beszélgetések, 
könyvek, képek és személyes látogatások által megis-
merkedhessenek azoknak az életével, akik mások segít-

ségét igénylik. Az egyik szervezı, Regi-
na nıvér szerint a diákok nagyon nyitot-
tan viselkednek ezekben a helyzetekben. 
Diákjainkat mindenütt szeretettel és 
örömmel fogadták. A programban felnıtt 
segítıként tevékenykedik még Sándorné 
Rózsika gyermekvédelmi felelıs és Lik Melinda tanár-
nı. A tanév folyamán más évfolyamaink is bekapcsolód-
nak majd a karitatív programokba, mert 2009/2010. a 
lendület éve – Mozdulj te is! 

LELKINAP 

Lelket és szellemet felüdítı napja volt 7. évfolyamnak és a 11. és 12. gimnazista osztályainknak szeptember 21-én, 
hétfın. A tartalmas programokról Németh Attila szegedi piarista, Ocskó Szebasztián röszkei és Kövesdy Zsolt 
kunszentmártoni atyák gondoskodtak. Köszönjük, és Isten áldását kérjük munkájukra! 

SZIGNUM SZUPERVÍZIÓ  
„Minden elakadásban kódolva van az ember számára az az üzenet, 

 amelyben a fejlıdés lehetısége megjelenik.” (Sárvári) 
Szupervíziós csoport indult a SZIGNUM érdeklıdı pedagógusai számára, Hári Ildikó SSND nıvér vezetésével. A 
kezdeményezés célja a résztvevık saját szakmai tapasztalatainak feldolgozása, konkrét esetek, elakadások közös 
megoldásán keresztül. Ebben az a 6-8 dolgozónk fog közösségként együttmőködni a tanév során, akikben szemé-
lyes tanulási vágy és elkötelezıdés van a tanulási folyamatban való részvételre. A havonkénti másfél órás esetmeg-
beszélések alkalmat teremtenek majd arra, hogy nyíltan lehessen szólni nehézségekrıl és konfliktushelyzetekrıl, 
annak reményében, hogy a tagok megértsék önmagukat és reakcióikat. A szupervízió középpontjában a pedagógus 
személyisége áll majd és segítséget nyújt abban, hogy közösen munkálkodva, új megoldásokat, látásmódot és 
szempontokat adjon a problémás helyzetekhez. Mindez azzal a bizalommal történik, hogy egy fellépı nehézség a 
tanulás, növekedés lehetıségét hordozza és megmutassa a fejlıdés irányát is. 

EGY-HÁZI RECEPT 
Válogatás Szabó Zsuzsanna receptjeibıl - 

Azt eddig is tudtuk, hogy iskolatitkárunk a munkájában 

nagyon ügyes. Most kiderül, hogy a konyhában is… 

„ADRIANA” (finom krémes tészta) 
Hozzávalók: A tésztához: 6 tojás fehérjét 15 dkg cukor-
ral felverünk, hozzáadunk 4 tojás sárgáját, 15 dkg diót, 3 
ek lisztet és fél cs sütıport. 

A krémhez: 20 dkg vajat habosra keverünk 15 dkg cu-
korral, 2 tojás sárgájával 2 kk fıtt kávéval. Hozzáadunk 
5 dkg ırölt, pörkölt diót.  
Mázhoz: 20 dkg porcukrot 3 ek kakaóval és 3 ek lobogó 
vízzel felfızünk, és a sütemény tetejére tesszük.  
Nagyon finom süti! 

 
Jó étvágyat! 



 

 

MAGYAR OLDAL 

„De mivel barátkereskedık nem léteznek, az emberek-
nek nincsenek is barátaik.”  

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)  
Vajon igaza van-e rókának, aki a fenti gondolatot meg-
fogalmazta? Ezt a kérdést körüljárva 
7. G osztályos diákjaink gondolataiból 
válogatunk: 
 
Mit jelent számodra a barátság? 
„Barát az, aki ha baj van, segít, megvigasztal, mindig 
mellettem áll. Bármikor találkozunk, mindig örül nekem 
és szívesen fogad. Pletykálunk másokról és mindent el-
mesélünk egymásnak. Együtt megyünk mindenhová és 
sokszor felhívjuk egymást. Sok közös van bennünk. 
Mindent tudunk egymásról és úgy kritizálhatjuk a mási-
kat, hogy nem sértıdik meg. Ha nagy öröm ér, ı is örül 
velem. Tudja, mi jó nekem. Megóv a csalódásoktól. Ha 
nem vagyok jó passzban, nem haragszik meg 
rám.” (Vincze Vivien) 

 
„A barátságnak érlelıdnie kell sok-sok évig, akár a sajt-
nak, hiszen az is csak akkor finom, ha megvan az íte-
zamata.” (Tóth Annamária) 
 
„A jó barátoknak nagyon fontos elfogadni egymást 
olyannak, amilyenek. Úgy könnyebb elfogadni egymást, 
ha olyan barátokat választunk, akikkel közel azonos az 
érdeklıdési körünk. Nekem is olyan barátaim vannak, 
akik szeretik a jó filmeket, a számítógépes játékokat és 
ezekrıl tudunk beszélgetni, vitázni.”(Szelei László) 
 
„Mikor az életemben nagy változások mennek végbe, 
ott van mellettem és segít. Segít azzal, hogy meghallgat, 
hogy velem együtt keres-kutat, és nem azért, mert erre 
én kérem, hanem azért, mert neki örömet jelent, hogy 
segíthet. És persze én is ugyanígy vagyok vele (…) 
örömmel tölt el, hogy Neki segíthetek és az ı életét ez-
zel megkönnyíthetem.” (Sipos Korinna)        (folytatjuk) 

ÍGY ÍRTOK TI… 
Válogatás  

Balázs Vivien (9.G) verseibıl  

Egyedül 
Ha egyedül érzed magad 
Mindig van egy vigasz, 
Legyen az testvér vagy barát 
Ellenség vagy akárki más. 
Csak nézz fel az égre, 
És az angyalok tudni 
Fogják, mi bánt. 
 
Ha nem… 
Ha nem lennének hercegek 
S fehér lovak, 
Nem volna ki elindítaná 
Gyönyörő mosolyodat. 
 
Ha nem volnának tündérek 
És álmok, 
Nem hoznának 
Sok-sok boldogságot. 
 
De vannak hercegek, 
Fehér lovak 
Tündérek és álmok, 
A szemedet mindig 
Felnyitják 
Ha elhiszed saját álmod. 
 
(Várjuk diákjaink írásait, me-

lyeket szívesen közlünk újsá-

gunk hasábjain! Sz.A.-szerk.) 

KOLLÉGIUMI HÁZ-TÁJI 
   2009. szeptember 10.-én rendeztük meg elsı 
közös születés- és névnapi bulinkat. Megünne-
peltük a júliusi, augusztusi és szeptemberi szü-
letésőeket és névnaposokat. Timi néni sok vic-
ces vetélkedıt talált ki számunkra. Amint a 
képeken is látszik, mindenki nagyon élvezte, 
megmozgatta rekeszizmainkat. Az ügyességi 
és kreatív feladatokban mindenki aktívan részt 
vett. 
Van akit wc-papírba csomagoltunk, olyan is akadt, aki lekváros kenyérrel jól-
lakott. Kiderült, kinek van a legnagyobb tüdeje a lufifújás során, majd lufit 
borotváltunk - már amelyik túlélte... Az este a Twister "kitekeredıs" játékkal 
zárult. Nehéz dolga akadt a zsőrinek, mert humorba, kreativitásban és nevetés-
ben nem volt hiány, mindenki nagyon ügyes volt. Várjuk a következı bulit. 

(Tóth Beatrix 10.G) 

EGY HÓNAP – EGY AFORIZMA 
„Olvassa, amit írtam, az olvasás öröméért! Bármi egyebet talál benne, arról árulkodik, amit magával hozott az ol-

vasáshoz.” Ernest Hemingway 

Kézmőves tábor 2009. nyara 
  
  Ezen a nyáron is nagy érdeklıdés övezte a kéz-
mőves tábort. A város mindegyik iskolájából ösz-
szesen 95-en vettek részt. Három turnusban folyt a 
szorgalmas kreatív alkotás. Az elsı héten készült 
falikép, papírtáska, ceruzatartó, pókocska és még 
nagyon sok minden. 
 A második turnus is meglepetéseket rejtegetett 
még azok számára is, akik voltak az elsıben. Itt is sok szépség készült: üvegtá-
nyér, ajtódísz, konyhai fali-dísz, virággömb ... 
  A harmadik héten is nagyon sok ügyes gyermek alkotott. Készült: napellenzı 
sapka, lámpás, gyöngykarkötı, és még sok-sok szépség.. 
 A tanév során is lesz minden héten szakkör. Szeretettel várok minden kedves 
alkotni vágyót! (http://kreativkor.5mp.eu)                                   Gyırfi Józsefné 



 

 

A gyermek jézusról nevezett  
LISIEUX-I SZENT TERÉZ 

A szeretet tudományának doktora 
 

A XIX. század végén a francia Martin családban, ahol 
Terézke született, a gyermekek neveltetésüknél fogva 
nyitottak az Istennek szentelt életre: szüleik példaadó 
élettel járnak elıttük a hit útján. Teréz négy éves korában 
elveszíti édesanyját, így egészen pici korától kezdve meg 
kell tapasztalnia a szenvedést és a megpróbáltatást ahhoz, 
hogy mihamarabb Jézusnak adhassa magát. Kiválasztott 
pótmamái - nıvérei is elhagyják azért, hogy a Kármel 
szerzetesei közé lépjenek.  
Teréz súlyosan belebetegszik az elszenvedett vesztesé-
gekbe, rendkívül érzékennyé válik, minden apróság miatt 
pillanatok alatt elsírja magát.  Az orvosok tehetetlenek. 
Egy alkalommal Teréz úgy látja, hogy a szobájában lévı 
Mária-szobor rámosolyog, s az a meggyızıdés tölti el, 
hogy ekkor meggyógyult. Az elsıáldozást Jézus szerete-
tével való találkozásként éli át, s bár még csak 11 éves, a 
fölismert szeretetre adott válaszul Jézusnak szánja magát 
örökre. Úgy érzi, hogy Jézussal együtt az egész mennyor-
szág, s ezzel együtt annak minden kincse kitárul elıtte. 
1886 karácsonyán aztán meggyógyul túlérzékenységébıl 
is. Egyszerre felszabadul az önmagával való foglalkozás 
rabságából, mert szívét megváltoztatja a belé áradó isteni 
szeretet. Ettıl fogva már nem önmaga számára követeli a 
figyelmet, annál inkább ı akar másokat megérteni és sze-
retni, s ebben keresi és találja meg a boldogságot.  
Fél évvel késıbb a keresztre feszített Krisztus képét 
szemlélve jut közelebb küldetése felismeréséhez. Megérti 
Jézusnak a lelkek iránti szomjúságát, s az a vágy ébred 
benne, hogy aktívan is közremőködjön abban, hogy Jézus 
kiontott Vére eljusson a bőnösökhöz. Néhány héttel ké-
sıbb Jézus megérteti Terézzel, hogy elfogadta felajánlá-
sát: amikor egy többszörös emberölés miatt elítélt gyilkos 
- minden korábbi megátalkodottsága ellenére - élete utol-
só pillanatában, a bitófa alatt a bőnbánat jelét adja, vála-
szul Teréz imáira.  
Úgy érzi, hogy a Kármelben tudná legjobban betölteni a 
Jézustól kapott küldetését. Épphogy csak elmúlt 14 éves
(!). A nagybácsi és a Kármel elöljárójának akadékoskodá-
sa, valamint a püspök látszólagos közömbössége ellenére 
Teréz nem hátrál: egészen a pápáig elmegy, hogy Jézus 
hívására válaszoljon. Ám minden emberi ügyeskedése 
csıdöt mond: a pápától csak azt a választ kapja, hogy 
úgyis úgy lesz, ahogyan a Jó Isten akarja... S valóban úgy 
lesz: megnyílik elıtte a lisieux-i Kármel klauzúrája.  
A Kármel mindentıl elzárt rideg falai között, az imádság 
és az önmegtagadás eszközeivel arra érez hivatást, hogy 
a bőnösök lelkének üdvét és a papok megszentelıdését 
szolgálhassa. Ezekre bıven nyílik alkalma a napi 7 óra 
kóruson töltött imaidı, valamint az elöljárók vele szem-
ben tanúsított szigorú bánásmódja révén.  

A Kármel nem csak a szenve-
dés pusztája, hanem az Isten-
ben való gazdagodás kertje is. 
Az apjával való együttszenve-
dés révén a szenvedı Jézus 
Szent Arcának titkaiba nyer 
betekintést. Megérti, hogy 
Jézus dicsısége a földön a fél-
reismerés és a semmibevevés 
közepette vált nyilvánvalóvá, s a földi élet üres látszat-
dicsısége helyett ı maga az igazi dicsıségre kapott meg-
hívást, amely során az ember arra hivatott, hogy magának 
Istennek a szentségében részesedjen, és amely soha el 
nem múlik. Jézus, az ı „lelki igazgatója" azonban közvet-
lenül  - a napi megvilágosodások révén - is tanítgatja ıt 
az életszentség „egészen egyenes, egészen rövid és tel-
jesen új „kis” útjára". A tökéletességet úgy mutatják be 
abban az idıben a Kármelben, hogy az kemény önmegta-
gadások és áldozatok gyümölcse. Az Isten iránti szerete-
tet pedig úgy próbálják kifejezni, hogy a legbuzgóbb nı-
vérek az isteni igazságosság áldozatául ajánlják fel magu-
kat, hogy ilyen módon legyenek az emberek bőnei által 
megsértett isteni szentség kiengesztelésére.  
Teréz tiszteletben tartja környezete meggyızıdését, de ı 
maga másra érez késztetést: az Irgalmas Szeretet áldoza-
tául ajánlja magát az isteni igazságosság helyett. Megérti, 
hogy Jézus az ember hısies tettei helyett leginkább annak 
szeretetére vágyik. Úgy akarja Jézust szeretni, ahogyan 
még senki sem szerette İt a földön. A kicsi gyermek 
bizalmával és teljes önátadásával Jézus karjaiba veti 
magát, s minden apró alkalmat megragad a szeretet 
megélésére.  Így fogadkozik:  
„Az Egyház szívében a Szeretet leszek, s így minden 
leszek!" 
Súlyos betegségei, és hitellenes kísértései közepette azo-
nosul a keresztre feszített Krisztussal és a hitüket elvesz-
tett emberek szenvedésével. Jézus valóban jegyesévé és a 
lelkek anyjává formálta ıt.  
 X. Piusz pápa a „modern idık legnagyobb szentjének" 
nevezte, s a világmissziók védıszentjévé is választották.  
II. János Pál pápa 1997-ben egyházdoktorrá avatta, vála-
szul az 50 püspöki kartól és a mintegy 107 országból ér-
kezett kérésekre. Teréz immár mennyei otthonából mind 
az öt világrészen hirdeti az evangéliumot (ereklyéinek 
zarándokútjai révén a világ egyre több országába jut el, 
lelki megújulást szolgálva). S a csodák ezzel nem értek 
véget: csak most kezdıdtek el igazán. Hitte, hogy halála 
után már nem kötik többé sem a zárda falai, sem pedig a 
test földi kötelékei. 24 éves volt, mikor álmai Krisztusnál 
végre megvalósuláshoz érkeztek:„Rózsaesıt fogok hul-
latni.”  
… s a rózsák szirmai mennyei esıként hullanak reánk, 
amikor bizalommal fordulunk „kis” szent Terézhez  –  
közbenjárásért…                                        Varga Tünde 

LÉLEKMELENGETİ 

KÖZÉRDEKŐ 
Iskolaorvos: dr. Czanik Sarolta gyermek-
gyógyász szakorvos Rendel: csüt. 11-13 ó 

Egészségvédelmi felelıs: Nagy Lajosné 
Kedd, szerda: 7:30-12 ó, 13-16:30 ó 
Péntek: 7:30-11:30 

Védını: Horváthné Véghseı Katalin 
Hétfı: 8-15 ó 
Csütörtök: 8-16 ó  



 

 

Kiadja a Szent István  
Egyházi Általános Iskola és 

Gimnázium, Szent Gellért Diák-
otthon 
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 

ESEMÉNYNAPTÁR 
OKTÓBER 

6. k Megemlékezés az aradi vértanúkról 

8. cs 16 ó Munkaértekezlet, napközi vége 

17. szo Egészségnevelési nap 

22. cs Emlékezés az október 23-ra. 
Részvétel a városi ünnepségen 

23-24-25. 
p-szo-v 

Taize-i találkozó Pécsett. 
Önkéntes részvétel 16 év felett 

22. cs Szünet elıtti utolsó tanítási nap 

23. p- 
Nov. 1. v 

İszi szünet 

NOV. 
2. h 

Elsı tanítási nap 
Közös iskolai szentmise halottainkért 

6. p Iskolai fogadóóra 

HÍREK 
IDB 
Idén is! A korábbi elnökség mandátumának lejárta után, új 
tagokkal alakul meg intézményünk tanulóinak önkormány-
zata. A jó ötletekkel, hasznos elképzelésekkel és nagy adag 
tenni akarással rendelkezı diákok október 5-ig, figyelemfel-
hívó plakátokon ismertethették programjukat. Bemutatkozá-
suk kitért arra, miért jelölteti magát, és miként kívánja elérni 
kitőzött céljait a tanév során. Az indulóknak 1-2 perces, nyil-
vánosság elıtt elhangzó kampánybeszéddel is készülnie kell. 
A komoly felkészülés után a választásra október 7-én kerül 
sor, ahol kiderül, kik képviselhetik a tanulók érdekeit a 
2009/2010-es tanévben. 
Háry János a SZIGNUM-ban 
2009. szeptember 4-én, a marosszéki Kodály Zoltán Gyer-
mekkar, Kodály Zoltán Háry János c. daljátékának kereszt-
metszetét adta elı intézményünkben.  A darabot 3-8. évfo-
lyamos diákjaink láthatták, a fellépık alig néhány évvel vol-
tak idısebbek a hallgatóságnál. A Szováta környéki fiatalok 
ízes magyarsággal, kiváló színészi képességgel, népies hu-
morral és felemelı ének- illetve furulyatudással szólaltatták 
meg Kodály mővét. Vastapssal köszöntük meg a fellépésü-
ket. 
Irány Mártély! 
12. G-s osztályunk 2 napos bicajtúrán vett részt. Végzıseink 
osztályfınökük, Tichy-Rácsné Bodré Ágnes és kísérıjük dr. 
Páliné Brunner Évával együtt Mártélyt vették célba, ahol egy 
rövidet szusszanhattak még az elıttük álló komoly megmé-
rettetések elıtt. 
PENTAMINO második évad! 
Ebben a tanévben is folytatódik a játék az ötösök-
kel az ötösökért! A lendület évében három korcsoport, a 3-4-
5., és a 6-7-8. osztályosok, valamint a pedagógusok mérhetik 
össze tudásukat. Ha szeretnél jeles érdemjegyet kapni mate-
matikából, nem kell mást tenned, mint megoldani a Pletkáné 
Anikó néni által szerkesztett öt feladatlapot a tanév során, s 
azokat névvel ellátva, az iskola portáján elhelyezett győjtılá-
dába bedobni. Ha az 5. fordulóban szerzett pontjaid alapján 
bejutsz a döntıbe, már egy ötöst biztosan kapsz. Amennyi-
ben ott is jól szerepelsz, újabb ötöst szerezhetsz. Természete-
sen tudjuk, újra bele kell rázódnod a nyári szünet után a ta-
nulásba. Ebben segítségedre lesz a PENTAMINO-MIX, 
amely az elızı év feladatsoraiból tartalmaz ötöt, ezeket kell 
megoldanod és október 5-ig leadnod. Így lehetıséged lesz 
bekerülni a fejtörı versengésbe. A pentamino-mix jó megol-
dói,és azok, akik az elmúlt tanévben már bejutottak a döntı-
be, egy bajnokságon keretében törhetik a fejüket, a plakáto-
kon meghirdetett idıpontban. A versenykiírást és a feladvá-
nyokat keresd a portán, illetve a fizikaszertár melletti faliúj-
ságon. Keresd a logót és játssz!  Pletka Józsefné tanárnı 

SPORT, SPORT, SPORT 
A szeptember 25-én megrendezett Makó és Térsé-
ge Diákolimpiai Úszóversenyen a SZIGNUM 23 
versenyzıjével képviseltette magát. A megméret-
tetésen minden diákunk elismeréssel, a váltó szá-
mokkal együtt összesen 43 éremmel tért haza! Az 
eredményhirdetéskor 6 elsı, 10 második és 10 
harmadik helyezést, iskolánktól oklevelet, csokit 
és üdítıt kaptak a SZIGNUM-osok. 
Egyéni: 
Varga Réka (1.b) II., III. hely, Csizmazia Csenge 
(1.b) II., III. hely, Marsi Gergı (2.a) I., II. hely, 
Weszely Bence (2.a) III. hely, Csizmazia Réka 
(4.a) II., III. hely, Dobra Tamás (4.a) III. hely, 
Csíki Botond (4.a) II., II. hely, Weszely Regina 
(4.a) II. hely, Csikota Levente (5.a) III. hely, Ko-
csis Balázs (7.G) I., II. hely, Csíki Patrik I., I. 
hely, Miklai Zsolt (8.G) II., III. hely, Háló Dóra 
(9.G) III. helyezést ért el. 
Váltó: 
- alsós lányok: I. hely (Varga Réka, Csizmazia 
Réka, Csizmazia Csenge, Weszely Regina) 
- alsós fiúk: III. hely ( Marsi Gergı, Dobra Ta-
más, Weszely Bence, Csíki Botond) 
- felsıs fiúk: I. hely ( Miklai Zsolt, Csikota Péter, 
Juhász Gábor, Csíki Patrik) 
- felsıs lány (A) II. hely (Háló Dóra, Vincze Fan-
ni, Majoros Dominika, Reisz Mariann) 
- felsıs lány (B) III. hely (Skultéti Edina, Vajda 
Rubina, Gyulai Renáta, Sípos Korinna) 
A szép siker 
eléréséhez 
köszönjük 
Kanderné 
Németh 
Györgyi  
tanárnı  

munkáját!  
 

További eredményes szereplést kívánunk! 


