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BEHARANGOZÓ 
GIMNÁZIUMI  
NYÍLT NAP! 

 
  A Szent István Egyházi 
Általános Iskola és Gimnázi-
um (SZIGNUM) 2009. no-
vember 18-án (szerda) 
NYÍLT NAPOT tart GIM-
NÁZIUMI TAGOZATÁN, 
melyre szeretettel várja a 
szülıket, a 6. és 8. osztályos 
tanulókat és minden érdeklı-
dıt! Látogatóinkat ebédre 
vendégül látjuk! Regisztrá-
ció és további információk: 

 
 www.szignum.hu. 

Programok a második  
oldalon! 

November - Halottak hónapja 
„Ha van füled, halld hangtalan beszédem; 

Mindegy, mi voltam: voltam az ami, 
Egy hang voltam az Isten énekében 
És kár lett volna el nem hangzani.” 

(Nagy Zoltán: Sírkıre – részlet) 

NOVEMBER 
A karitatív szeretet hónapja a  

SZIGNUM-ban! 
Apró ajándékok, sok szeretet, 

figyelmesség és az önzetlenség 
napjai! 

Mi már elkezdtük a készülıdést! 

Dr. Drábik János közíró,  
a Szabad Európa Rádió  

nyugdíjas vezetı programvezetıje 
 

   Csellistának készült, végül jogi, filozófiai 
tanulmányokat folytatott, és újságírói képesí-
tést szerzett. Amerikában az ERBE jogi osztá-
lyát vezette és jogtanácsosként dolgozott. 
Münchenben, a Szabad Európa Rádiónál Kézdi 
Pál néven írt és szerkesztett mősort. Öt eszten-
dın át a Széchenyi Kör titkára volt, jelenleg a 
Leleplezı címő folyóirat fıszerkesztı-
helyettese. Rendszeresen tart elıadásokat az 
emberközpontú társadalom, a demokrácia és 
pénzrendszer összefüggéseirıl. Alapító tagja 
az „Összefogás a Fennmaradásért Szövetség”-
nek. A Független Újságírók szövetségének 
elnökségi tagja, eddig 12 könyve jelent meg. 



 

 

INDULÓ TANULMÁNYI TERÜLETEK:  
01 hat évfolyamos gimnázium 

02 négy évfolyamos gimnázium 
A felvételi kérelmekrıl kizárólag a tanulmányi  

eredmények alapján döntünk! 
 

AZ ISKOLA 
 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimná-
zium, Szent Gellért Diákotthon (SZIGNUM) 1991 óta 
mőködik Makón. Egyedi, de mégis klasszikus oktatási 
intézményünk 8 évfolyamos általános iskolai, 4 és 6 év-
folyamos gimnáziumi tagozattal és saját kollégiummal 
rendelkezik. Három esztendeje fenntartónk a Miasszo-
nyunkról Nevezett Szegény Iskolanıvérek szerzetesrend-
je.    
Lelkiség 

Az intézmény igényes, magas színvonalú oktatást való-
sít meg, melynek középpontjában az ember, a gyermek 
áll. Családias légkörő, kis létszámú osztályokban a ha-
gyományos erkölcsi értékeket hangsúlyozzuk. Környeze-
tünk kihívásainak és a társadalmi igényeknek megfelelı-
en, személyes, támogató légkört, és a személyes kötıdés 
biztonságát nyújtjuk 6-18 éves korig diákjainknak.  

A komoly szakmai alapokon nyugvó oktatási rendsze-
rünkben fontos szerep jut a lelki gazdagodásnak. Óra-
rendbe építettek a felekezet szerinti hittanóráink, egyházi 
évhez kötötten és korosztálynak megfelelıen szervezünk 
lelki programokat.  
Nevelıtestület 
 Az egyénre szabott nevelési elvek megvalósításában, a 
tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban fontos szerep 
jut elhivatott, fiatalos nevelıtestületünknek. Az idén több 
pedagógusunk szakmai megújulást célzó projektben vesz 
részt. Valljuk, nem csupán tananyagot tanítunk, hanem 
teljes embert formálunk. Modern technikákat, módszere-
ket alkalmazunk, de az innovatív elképzeléseket a saját 
értékrendünkön átszőrve valósítjuk meg.  
Diákélet 

Tartalmas diákéveket biztosítunk tanulóinknak. Az ér-
tékes munka mellett aktivitásra ösztönözzük ıket délutá-

nonként és a szabadidıben is. A folyamatosan korszerő-
södı tantermek, bıvülı számítógépes ellátottság mellett 
programok tárháza áll rendelkezésükre. Elıadótermünk, 
tornacsarnokunk nyitott városi és térségi, közéleti-
kulturális és sportrendezvények lebonyolítására.   
Kollégium 

Vidéki diákjaink számára kollégiumunkban biztosítunk 
ellátást. Az új, korszerő épületben biztosítottak mind a 
tanuláshoz, mind a szabadidı eltöltéséhez szükséges fel-
tételek. Kondi terem, ping-pong asztal, számítógépek. 
Saját belsı udvarral rendelkezik az épület, a város egyik 
legszebb környezetében. 
A lendület éve 

Idei, 19. iskolai esztendınket a „Lendület éve”-ként 
hirdettük meg. A sokféleség egységével további lelkese-
désre és kezdeményezıkészségre biztatjuk közösségünket 
a tanulás és délutáni foglalkozások területén is. 

 
GIMNÁZIUMI TAGOZAT 

 
 Gimnáziumi tagozatunk 16. éve a város egyetlen katoli-
kus-keresztény középiskolája. Mőködésének alapelve a 
test-szellem-lélek egységének harmonikus megvalósítása. 
Célunk, hogy mindenki a saját képességének, haladási 
tempójának megfelelıen bontakoztassa ki tudását négy 
vagy hat évfolyamos tanulmányi területen.  
Idegen nyelv oktatás 
  Oktatási irányvonalunk a modern kor kihívásainak leg-
megfelelıbb módon, az idegen nyelv tanítására épül. El-
kötelezettek vagyunk a nyelvi kultúrák megismertetése és 
megszerettetése iránt. Osztályaink speciális tantervő ide-
gen nyelvi tagozatként mőködnek. 7. évfolyamtól speciá-
lis angol nyelvi oktatás folyik heti 5 órában; mellette vá-
lasztható az orosz vagy latin mőveltségi képzés, 9.-tıl a 
francia vagy a német. 11-12. évben emelt szintő francia 
vagy német tanulással az angol oktatás heti 3 órás. Ebben 
a tanévben, a térségben egyedülálló módon, állandó angol 
nyelvi lektor segíti munkánkat az USA-ból, aki kommu-
nikációs gyakorlatokat tart. Már hagyománynak tekinthe-
tık az Alliance Francaise nyelvtanfolyamok iskolánkban. 
A gimnáziumi oktatás közép- és emeltszintő érettségire, 
angol, francia és német középfokú nyelvvizsgára készíti 
az itt tanulókat és számos fakultációs foglalkozást is biz-
tosít.  
Oktatásfejlesztés 
   A 2009/2010-es tanévben valósul meg intézményünk-
ben a TÁMOP-3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyen-
lı hozzáférés - Innovatív intézményekben” elnevezéső 
nyertes pályázatunk. A nevelési elveinkkel harmonizáló 
programban az önállóság, a feladattudat és személyiség 
fejlesztésére, az érzelmi viszonyulás, a személyes motivá-
ció formálására helyezzük a hangsúlyt intézményi szin-
ten. 7. gimnáziumi évfolyamunkon szövegértés-
szövegalkotás, matematika, 8-9.-ben természettudomá-
nyos, 10.-ben matematikai, szociális, életviteli és környe-
zeti kompetencia területen vonjuk be diákjainkat projek-
tekbe, változatos munkaformákba, képesség- és készség-
fejlesztésbe.   

(folyt. 3. o.) 

GIMNÁZIUMI NYÍLT NAP! 
A nap programja: 

 

930-1000 Gyülekezı, eligazítás 
1000-1035 Elsı tanóra látogatás 
1050-1125 Második tanóra látogatás 
1140-1215 Harmadik tanóra látogatás 
1220- Kötetlen beszélgetés 
1250- Közös ebéd (Regisztráció szükséges) 
1330-1500 Szakkörök, délutáni tevékenységek 

bemutatása 
( Kreatív Mőhely, Video, Iskolarádió, 
Info, Tánc, Tae-bo…) 

A folyosón kiállított fényképek segítségével betekin-
tést nyerhetnek iskolánk életébe. 
Szeretettel várjuk az érdeklıdı 6.-8.-os  diákokat 
illetve a kedves szülıket! 



 

 

Vígh Istvánné Etelka 
Kollégiumi nevelı 

 
Etelka, az októberi számban Regina nıvér arra volt kí-
váncsi, hogyan érzed magát az új feladatkörödben.   
- Ebben a tanévben kollégiumi nevelıként dolgozom a 
SZIGNUM diákotthonában. A számomra új beosztásban 
nagyon jól érzem magam. Úgy gondolom, már sikerült a 
kisfiúkból álló csoportommal jó kapcsolatot kialakíta-
nom, kicsit anyjuk helyett anyjuk vagyok hét közben. Ez 
háromgyerekes családanya lévén, nem okoz gondot.  
- Milyenek az otthoni visszajelzések? 
- A férjem eléggé nehezen viseli, hogy keveset tudunk 
találkozni. Korábban több idıt töltöttünk együtt. Most 
hozzá kell szoknunk az új idıbeosztásomhoz, mert vagy 
délután 4-tıl este 10-ig dolgozom, vagy, ha éjszakázom, 
másnap reggelig. Elég nagy a felelısségem, felügyelek a 
tanulókra, biztosítani kell a nyugodt környezetet számuk-
ra, a tanulás feltételeit és otthonos légkört teremteni. Sze-
retnék segíteni nekik, gondoskodni róluk.  
- Hogyan jellemeznéd a rád bízott csoportot? 
- Kicsit nyüzsisek, és fiúk lévén, nem igazán szorgalma-
sak. Jó kis csapattá kovácsolódtak az évek folyamán, fi-
gyelnek egymásra. 1-6. osztályig tartoznak hozzám, a 
nagyobbak támogatják a kisebbeket.  
- Nem hiányzik a tanári munka? 
- A tanítás nagyon. Ezért nem is tudom, hogyan alakul a 
jövım. Sok múlik azon is, a családom hosszú távon 
mennyire képes tolerálni a jelenlegi helyzetet. Ami biz-
tos, hogy most kedvvel és lelkesedéssel végzem a rám 
bízott feladatot. 
- Kitıl kérdeznél a következı számban? Rendhagyó mó-
don most gyerekektıl. Érdekelne, hogy Bajer Pisti és 
Farkas Szilvi, a két 12.-es tanulónk, mit gondolnak a di-
ákotthonos éveikrıl és tudnának e tanácsot adni, hogy a 
nevelık mivel tehetnék jobbá a kollégiumot.  

Iskolai Diák 
Bizottság 

Októberben az 5.a osztály azt kérdezte az IDB-tıl, mi-
lyen újdonságok várhatóak az idén a mőködésükben. 
- A legfontosabb változás, hogy megalakult az új testü-
let, a korábbi elnökség mandátumának lejárta után. A 
választásra október 7-én került sor, és a következı tanu-
lók képviselhetik a 2009/2010-es tanévben a diákok ér-
dekeit: Tóth Beatrix (10.G) elnök, Bálint András (10.G) 
társelnök, média felelıs, Lukács Dávid (7.G) titkár, 
Szőcs Sándor (8.G) érdekvédelmi felelıs, Háló Dóra 
(9.G) sport felelıs, Juhász Dániel (9.G) kultúrfelelıs, 
Bács Réka (7.a) kollégiumi kapcsolattartóként.  
- Milyen programtervezetet állított össze a csapat? 
- A részletes kidolgozásra az ıszi szünet után kerül majd 
sor, de pár érdekességet már elárulhatunk. Idén szeret-
nénk, ha új formát öltene a testvérosztály együttmőkö-
dés. Az osztály párok együtt vennének részt a karitatív 
tevékenységekben, a nagyobbak segítenék kisebb testvé-
reiket. A diákok figyelmét jobban rá kívánjuk irányítani 
az év jeles és fontos napjaira, rövid, egynapos program-
morzsákkal, hasonlóan, mint a Kézmosás Világnapján is 
tettük. Így tervezzük a népszerősítését a Föld, a víz, a 
zene stb. napjának is.  
- A már hagyományosnak tekinthetı, népszerő kezdemé-
nyezések továbbra is folytatódnak? 
- Igen, karácsony környékén újra megcélozzuk az 
UNICEF szervezet által felkarolt gyermeksegély-
programot, a „Képeslapokkal a világ gyermekeiért”. Az 
idén már két IDB ládát is tervezünk létrehozni, melyek-
be bármilyen ötletet, építı kritikát, megvalósítható prog-
ramvázlatot, valamint az iskolaújság Fürkész rovatába 
böngészni való cikkeket várunk a suli minden diákjától.  
- Kinek tennétek fel kérdést a következı számban? 
- Mészáros Ildikó tanárnınek. Kíváncsiak lennénk arra, 
az idén mennyire népszerő a színjátszó szakkör.  

 FELE-MÁS 

Szeretetszolgálat 
   Ebben az iskolai esztendıben külön hangsúlyt fektetünk a 
közösségi szellem erısítésére, a szolgáló szeretet jegyében. 
Gimnazistáink megfelelı szakemberek bevonásával szolgá-
latot teljesítenek rászoruló embereknél, általuk választott 
helyszíneken. Célunk a karitatív munka örömének, a valódi 
értékek megtapasztalásának biztosítása szeretetotthonok-
ban, szociális intézményekben, kórházakban.  
Mővészeti oktatás 
   Sokéves múltra tekint vissza a helyi Magán Zeneiskolával 
való kapcsolatunk. Így hangszeres zenetanulásra (zongora, 
hegedő, fuvola, klarinét, trombita, gitár) és a 10. évfolyam 
elvégzése után ingyenes, OKJ-s szövı és fazekas szakmák 
megszerzésére helyben van lehetıség intézményünkben.  
Felnıttképzés 
2009 szeptemberétıl az Ezredfordító Alapítvány intézmé-
nyének felnıttoktatása folyik nálunk, amely irodai asszisz-
tenseket és számítástechnikai rendszergazdákat képez.  
Szabadidıs tevékenységek 
   Fontosnak tartjuk a nyitottságot, a fejlesztı szakmai 
együttmőködések kialakítását. Diákjaink ezért magas szintő 

informatikai képzésben részesülnek, tanulmányi versenye-
ken indítjuk ıket, részt vehetnek az iskola honlapjának, rá-
diómősorainak és újságának szerkesztésében is. Számos 
sportolási (foci, úszás, kosár, sakk, tae-bo, kerékpározás), 
kulturálódási és ismeretszerzési (fotó-videó, kreatív és rajz, 
honismereti, média, közlekedési, matematika, számítástech-
nika szakkör, nép- és moderntánc tanulás, infó délután) 
lehetıséget biztosítunk intézményen belül tanulóink számá-
ra. Hagyományosnak tekinthetı a térségben idegen nyelvi 
rendezvényünk, a Bábel-nap, egészségnevelési délelıttünk, 
sportnapunk, „Utazz velünk!” elıadásaink. Részt veszünk 
ifjúsági találkozókon, rendszeresen szervezünk kiránduláso-
kat, zarándoklatokat. Kitüntetı figyelmet szereztünk Szent 
István Szabadegyetemünkkel, amelynek keretében havonta 
ismert személyiségek tartanak elıadást közéleti-társadalmi 
kérdésekben.  
A SZIGNUM a visszajelzések alapján a régió dinami-

kusan fejlıdı, sikeres oktatási intézménye. 
Szeretettel várjuk az érdeklıdık jelentkezését személyesen, 
telefonon, levélben és e-mail-ben is.   További információk 
szerezhetık a www.szignum.hu weboldalunkon is.  



 

 

VENDÉGEINK VOLTAK 

„Ennek az iskolának a szellemisége 
nagyon szimpatikus számomra!” 

 
   Elhatározásuknak megfelelıen, meg-
újult erıvel és ritmusban kezdte a tan-
évet a SZIGNUM. A nyelvi képzés leg-
fontosabb jellemzıje lett az idén, a fo-
lyamatos idegen nyelvi környezet bizto-

sításuk a tanulóink számára. Ezért, augusztustól, a tér-
ségben egyedülálló módon, állandó angol lektora van az 
intézménynek. Másrészt, fontosnak tartjuk, hogy rendsze-
resen meghívjunk más anyanyelvő vendégeket is tanítási 
órákra. 
   Ezért látogatott el hozzánk októberben Jean Paul atya 
is, aki Belgiumban menekültek és bevándorlók körében 
végez missziós munkát. Makói látogatásának a célja az 
iskola megismerése és a gyermekekkel való kommuniká-
ció volt, mely kapcsolódott az intézmény karitász célkitő-
zéseihez. Jean Paul atya francia órákon beszélgetett a 
tanulókkal munkájáról, kultúráról, társadalmi kérdések-
rıl, és válaszolt a kérdéseikre. 
- Katolikus papként szolgálok Belgiumban, 45 esztende-
je. Mindig olyan helyeken dolgoztam, ahol bevándorlók 
éltek, magyarok, marokkóiak, törökök, afrikaiak. Ezek az 
emberek ugyanis nagyon igénylik a segítséget. Nehéz 
munkákat végeznek, elsısorban bányászatból élnek. A 
kormány korábbi álláspontja, amely jelentısen támogatta 
ıket, az utóbbi idıben negatív irányba változott meg. 
Ennek az az oka, hogy létrejöttek olyan települések már, 
ahol kisebbségben élnek a belgák. Ezeken a helyeken a 
sok erıszakos cselekmény, a megnövekedett bőnözés 
kormányzati beavatkozást igényelt. Más európai orszá-
gokhoz hasonlóan, Belgiumban is felerısödött az idegen 
győlölet, a rasszizmus. Én annyit tudok tenni, hogy he-
lyet, alkalmat biztosítok a menekültek számára az egy-
mással való kulturált találkozásra. Programokat szerve-
zünk nekik a munkatársaimmal, hogy megismerjék egy-
mást, és közösséget, barátságot tudjanak építeni. Segí-
tünk a beilleszkedésben, munkalehetıséget szerzünk és 
kínálunk. Ez talán a legfontosabb. A hivatásom másik 
pillére a papi tevékenység, tehát a szentségek kiszolgálta-
tása, a gyermekek nevelése, a hitoktatás, a lelkiség, a be-
szélgetések. 
- Magyarországon most járok elıször. Rényes Imre atyá-
val jó barátságot ápolok, korábban együtt dolgoztunk 
Belgiumban. Ennek az iskolának a szellemisége nagyon 
szimpatikus számomra. Azt tapasztalom, az ifjúság ér-
deklıdı, nyitottan viselkednek, vannak értékeik, és véle-
ményük a világ dolgairól. Ezt erısíteni kell bennük a to-
vábbiakban is. Mindenkor szem elıtt kell tartanunk, hogy 
a diákok kinyíljanak a világ felé, érzékenyek legyenek a 
problémákra. Ne csupán a saját dolgaikkal legyenek el-
foglalva, hanem szolidárisan viselkedjenek másokkal is. 
Legyenek hőségesek a hitükhöz, a meggyızıdésükhöz. A 
jövı nemzedékének létfontosságú lesz az összetartozás, 
az Evangélium szavának meghallása.                        SZ.A. 

 
„Számomra a csendek a  

legfontosabbak” 
 

   Az egész világon ismert 
lelkiségi csoport, a Taizé-i 
közösség, október 23-25-én 
találkozót szervezett Pécsett, 
17-35 éves fiatalok számára. A nemzetközi esemény ré-
szét képezte a 30 éve alapított Bizalom zarándokútjának, 
melynek mindig egy nagyváros a helyszíne, az idén ez 
Pécs volt. A SZIGNUM pedagógusokkal és egy gimnázi-
umi csoporttal képviseltette magát az eseményen, ahol 
több nyelven osztották meg gondolataikat a különbözı 
felekezető fiatalok szociális, kulturális és hittel kapcsola-
tos kérdésekben. 
  A résztvevık toborzására a szervezet önkéntesei vállal-
koztak. Makóra a portugáliai Joao látogatott el, hogy 
beszámolójával kedvet teremtsen a programhoz. Az éne-
kes-imádságos este egyben alkalmat adott diákjaink szá-
mára, hogy angol nyelven kommunikálhassanak. Joao 
mesélt munkájáról és a közösségrıl is. 
- Hogyan kerültél kapcsolatba a csoporttal? 
- Korábban villamosmérnökként dolgoztam, de egy esz-
tendeje már Taize-iben élek és ott önkéntesként tevé-
kenykedem. Azelıtt nem ismertem ıket, nem tudtam 
róluk különösebben semmit, de a barátaim és a szüleim 
ösztönzésére elmentem tavaly májusban egy lelkigya-
korlatukra. Ezután döntöttem úgy, hogy közöttük akarok 
a továbbiakban élni. Számomra a csendek a legfontosab-
bak, mert azokban mindig felfedezek valamit magamról 
és az Istenrıl. 
- Mi a feladatod konkrétan? 
- Elég sokrétő a szolgálat, összefogom a többi önkéntest, 
a találkozón a vendégek fogadásánál vagyok jelen, segí-
tek a helyszín rendbetételében és a konyhai segítık ko-
ordinálásában. Magyarországra azért érkeztem a testvé-
rek megbízásából, hogy a fiatalokat több városban meg-
invitáljam a pécsi alkalomra. Azokat várjuk, akik keresz-
ténynek vallják magukat, illetve nyitottak ezen értékek 
felé. Mivel több országból érkeznek majd vendégek, 
ezért azt gondolom, ez egy nagyon jó alkalom lesz a kö-
zösségépítésre és az ismerkedésre. Jó érzés és biztató, 
hogy bármerre mentem az országban, mindenütt nyitot-
tan fogadtak. 
- Milyennek látsz minket, magyarokat? 
- Szerintem ez egy nagyon tehetséges nép, csodálatosan 
énekeltek és zenéltek. Budapesten, Szegeden és kisebb 
településeken jártam, amit láttam, tetszett, az emberek 
barátságosan viselkedtek. Ennek ıszintén örültem, mert 
nekem nagyon lényegesek kapcsolatok.                                                         
    
   A pécsi Taize-i találkozón részt vett SZIGNUM csoport 
élménybeszámolóját a következı számban közöljük! 

(sza) 



 

 

Velünk történt 
EGY IGAZ EMBER  

VALLOMÁSA 
a SZIGNUM vendége volt  

a szívsebész professzor 
 

Zsúfolásig telt meg 2009. október 5-én 
a SZIGNUM nagy elıadóterme dr. 
Papp Lajos szívsebész professzor elı-
adására. A Szent István Szabadegye-
tem II. évadának legelsı alkalmának 

emberi, lélekig hatoló és felemelı gondolataiból válogat-
tunk. 

„Szívvel és lélekkel” 
„Áldozat nélkül nincs tovahaladás.” 
„A Teremtı Isten szándékából gyógyító embernek szület-
tem. Nem véletlenül születtünk meg akkor és oda, ahol 
most vagyunk.” 
„Amit kapunk a Jóistentıl, csak mi tudjuk. A számonké-
réskor azt kérik rajtunk számon, hogyan rendelkeztünk 
talentumainkkal, képességeinkkel.” 
„Az élet szolgálata a legfıbb feladatunk.” 
„Elmúltam 60, de alig tudok a szívrıl valamit.” 
„Minden betegben benne van nem csak az öngyógyítás, 
de az egymást gyógyítás képessége is.” 

„A világ legélhetıbb területén élünk. Hálát adunk-e min-
den nap azért, hogy ivóvízben fürödhetünk?” 
„Mindenkinek a Jóisten egyéni keresztet tesz a vállára.” 
„A nagy mőtétem napja életem legboldogabbja volt. Reg-
gel ki tudtam mondani: Uram, legyen meg a Te akaratod! 
Ne úgy legyen, ahogyan én akarom!” 
„Ha a Jóisten ad nekünk keresztet, erıt is ad, hogy elvi-
seljük azt. Ne akarjunk a kereszttıl szabadulni!” 
„A legfıbb törvény az élet szentsége.” 
„Be kell fejeznünk a magzatháborút! A gyermek a leg-
fıbb ajándék.” 
„Minden kereszt feladat, próbatétel, áldozat.” 
„Elıbb nem mehetünk, még a feladatunkat el nem lát-
tuk.” 
„Ha megkérdezik tılünk, hogy vagyunk, válaszoljuk azt: 
Köszönöm, nagyon jól. Segíteni más úgysem tud, de a 
pozitív hozzáállás sokat segít.” 
„Önök nekem sokkal többet adtak, mint én Önöknek. 
Adósuk vagyok. Ha tapsolni fognak, még inkább adóssá 
tesznek. Ne tegyék, kérem!” 
A Papp Lajos professzor elıadásáról készített intézményi 
felvételrıl, kérésre DVD-re másolatot készítünk. Érdek-

lıdni az iskolában lehet személyesen, vagy a 62/213-052-
es számon lehet. 

A MI OKTÓBER HATODIKÁNK 
 
   Bensıséges és megható ünnepi mősorral készült a hetedik évfolyam az aradi vértanúk 
napjára. A Mészáros Ildikó tanárnı által, versekbıl összeállított megemlékezés méltó mó-
don elevenítette fel hıseink életét és tetteit. A komoly hangulatú programban hangszeres 
–trombita, hegedő és furulya- dallamok is megszólaltak iskolatársaink elıadásában. Az 
események felelevenítése nagyon jól sikerült, várakozásainkat felülmúlta, ugyanis elıtte 
kicsit nehézkesen viseltük a próbákat. Az elıadást azonban mindannyian komolyan vet-
tük, megpróbáltunk mindenkinek ünnepi hangulatot csempészni a szívébe. Szerintem is fontos, hogy mi, mai fiatalok 
ne feledkezzünk el ezekrıl a fontos alkalmakról. Azt hiszem, mindenki megérdemelte a kapott dicséretet, és a közös-
ségünk is jobban összekovácsolódott.                                                                                                (Szőcs András 7.G)  

INNOVATÍV TANÁROK FÓRUMA 
Kedves Tanártársaim!  Kedves Diákok! 

  

Vajon mit jelent ez a különös cím? Bizony  szokatlan 
dolgokat rejt! De reméljük, ezentúl egyre több részünk, 
részetek lesz benne. 
 2009. október 29-30.-án Egerben voltunk Eszti nıvér, 
Elise nıvér és jómagam. Az Innovatív Tanárok Fórumán 
vettünk részt: egy  kötetlen, interaktív szakmai fórumon, 
melynek célja volt: 
„ a korszerő és hatékony oktatási módszerek megosztása, 
jó példák felvonultatása, tapasztalatok és vélemények 
cseréje. 
   A fórumra várjuk továbbá minden érdeklıdı pedagógus 
jelentkezését, akik nyitottak az innovációra, az új ötletek-
re, akik szívesen ismerkednek korszerő módszerekkel és 
eszközökkel, akik készek elsajátítani a mások által alkal-
mazott, bevált technikákat, akik kíváncsiak arra, hogyan 
csinálják a kollégák.” 
Kíváncsiak voltunk, és elmentünk. 

Az elıadásokkal párhuzamosan folyó ötletbörzén sok új 
és érdekes lehetıséget láttunk a számítógépek iskolai fel-
használására, akár angol, matek, fizika, biológia, földrajz 
stb.…órákon is. Interaktív táblára kivetíthetı tananyagok-
kal, játékosabb órafelépítéshez használható programok-
kal, kvíz-készítı rendszerekkel ismerkedtünk meg. Hall-
hattunk a tanulói laptop programról, melynek a következı 
tanévtıl remélhetıleg iskolánk is részese lesz. 

Számomra nagy bátorítást jelentett mindaz, amit láttam 
és halottam. Új lendületet adott, hogy azokat a technikai, 
számítógépes eszközöket, amit már sikerült iskolánknak 
beszereznie, tudatosabban és hatékonyabban felhasznál-
jam. Azt is elhatároztam, támogatok minden olyan kezde-
ményezést, (például pályázat), mellyel ilyen modern ok-
tatási segédanyagok beszerezhetık. 

Hálás vagyok a szervezıknek és minden részvevınek 
is, akik ezt a tudás-börzét, továbbképzést lehetıvé, elér-
hetıvé tették számomra. 

 Szeretettel: M. Dominika nıvér 



 

 

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 

VISSZAPILLANTÓ 
EGÉSZSÉGNAP ABC 

 
Aerobic: a gimis fiúk jógája, ahol a lányok diktálták a 
ritmust 
Álljunk fel a jogainkért: rögtön az elején szolidaritást 
vállaltunk 
Banán és társai: a nap fıhısei, az ízlelıbimbók örök bará-
tai 
Célba dobás: a krumpli, a hagyma 
és gesztenye kis/nagy repülése, 
intenzív illatélmény kíséretében 
Degesz leszel: bebizonyosodott, 
az egészséges étel is képes ilyes-
mire 
Ez már a harmadik: s lesz ez még 
többi, erre répát rághatunk 
Ételek: mert ezen a napon minden 
a has körül forgott 
Felismered?: Melinda néni állította össze? Teniszezı? 
Naná! 
Föld 2050: amikor a képzelet szárnyra kap 
Gondolat: az vagy, amit eszel! Gondolkozz! 
Hagyomány: megteremtettük, s most már ragaszkodunk 
is hozzá 
Intenzív zsírégetés: amikor is ritmusra sercegett 
Játék: volt, kondiban, szabadban és teremben, eszközzel 
és vidáman, egyesével, de a legjobb, közösen 
Karate: mert 1-2 cserép nem akadály, de a tégla sem 

Képek, mégpedig ehetık: ahol nem csak a szem lakott 
jól, de kézbe is vettük a dolgokat. 
Láz, méghozzá izom: másnap is felemlegettük az egész-
ség napot! 
Mennyei falatok: az igazi gyümijoghurt íze a szánkban 
Nem csak beszéltünk róla: hallgattuk, néztük, rajzoltuk, 
elképzeltük és fogyasztottuk is 
Ötletek széles tárháza: amibıl a SZIGNUM soha nem 

fogy ki 
Pillepalack: amikor a 4.a a szín-
padra ment, avagy a legszorgal-
masabb tutajépítık ünneplése 
Receptek: kezdıknek és haladók-
nak, avagy amikor a gimisek vir-
tuálisan fıznek 
Reklámok: állatiak voltak s bará-
tunk lett a környezet is 
Sorverseny: ahol a kreatív tanárok 

és ügyes diákok találkoznak 
Teszt: kellett helyesen eszesnek lenned. 
Úszók: a nap elején és a dobogó tetején diákjaink 
Ügyes szervezés: mindig megújulsz, Melinda! Az idei is 
szuper volt! 
Városi TV: avagy SZIGNUM a médiában. Profi nyilatko-
zók ezúttal is! 
Zárszó: év elején új lendületet vettünk, a tempót fokoz-
tuk, ezt a kihívást is sikerrel teljesítettük. 
Hajrá SZIGNUM!                                                     SZ.A. 

„Fogadj el engem egészen! Már nem én akarok élni, Te élj bennem, Jézusom!” 

(Terézia anya fogadalmának napja: november 16.) 

A HÓNAP  

MOTTÓJA 

EGY-HÁZI RECEPT 
Válogatás Szabó Zsuzsanna receptjeibıl - 

 
Azt eddig is tudtuk, hogy iskolatitkárunk a 
munkájában nagyon ügyes. Most kiderül, 
hogy a konyhában is… 

Leveles almás 
Hozzávalók: 16 evıkanál liszt, 1 tojás, 1 
margarin, l kg alma reszelve (nem kell 
meghámozni) cukor, fahéj, kevés ecetes-
sós víz. 
Elkészítése: 8 evıkanál lisztet 1 tojással, egy kis ecetes-
sósvízzel összegyúrunk, kinyújtjuk, majd rákenjük a má-

sik 8 evıkanál lisztbıl és 1 margarinnal összedolgozott 
masszát, négybe hajtjuk és pihentetjük kb. fél órát. 
   Újra kinyújtjuk, két lapot készítünk, az egyik lapot ki-

kent tepsibe tesszük, meghintjük egy kis 
morzsával, majd rátesszük a kicsavart re-
szelt almát nyersen, megszórjuk ízlés sze-
rint kristálycukorral és fahéjjal, beterítjük 
a második lappal, késsel négyzeteket jelö-
lünk rá (könnyebb lesz a szeletelése sütés 
után) és villával megszurkáljuk, halvány 

sárgára sütjük. 
   Miután megsült, felszeleteljük, megvárjuk, amíg meg-
hől és megszórjuk porcukorral.    Jó étvágyat! 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB - 

SZENZÁCIÓ  A NAGYVILÁGBÓL: 
Víz a Holdon! 
A The Times szenzációs bejelentése szerint egy indiai őrszonda bizonyítékot talált arra, hogy a 
Hold felszínén jelentıs mennyiségő víz található. A bejelentés szerint az adatok azt is jelzik, hogy a 
Holdon még ma is keletkezik víz.  
A The Times szerint a felfedezés nyomán megvalósulhat az az álom, hogy két évtizeden belül egy Hold-bázist hoz-
zanak létre, állandó emberi személyzettel. A szakemberek régóta remélték, hogy a Holdon van víz, s ezt az őrhajósok 
ivásra, illetve – a vizet oxigénre és hidrogénre bontva – légzésre is felhasználhatják. 
Számos tanulmány megjósolta, hogy a Holdon, a sarkok környékén, a kráterekben lehet jég, de mindeddig erre nem 
sikerült bizonyítékot találni. Az indiai őrszondán elhelyezett NASA-mőszer viszont eleve arra lett kifejlesztve, hogy 
a Hold felszínén víz után kutasson. A tudósok szerint az eredmény meglepetésnek számít. Az pedig kimondottan vá-
ratlan felfedezés, hogy még ma is keletkezik víz a Föld kísérıjén. 
 

HÍRES NAPOK: OKTÓBER 
Tiszta kézzel a betegségek ellen 

Évente több millió gyermek hal meg világszerte olyan kórokban, amelyek egyszerő kézmo-
sással megelızhetıek lennének. Kezünk tisztán tartásával akár felére lehetne csökkenteni a 
megbetegedések számát. Szakértık szerint puszta elkényelmesedésbıl ritkábban mosunk ke-
zet a kelleténél, pedig a különbözı vírusok megjelenése miatt különösen fontos lenne figyelni 
a higiéniára. A WHO ajánlása szerint akkor járunk el helyesen, ha minden alkalommal leg-
alább húsz másodpercig szappannal és langyos folyó vízzel mosunk kezet. 

Ezekre a problémákra és azok lehetséges megoldásaira hívta fel a figyelmet az UNICEF 
október 15-én azzal, hogy ezt a napot a Kézmosás Világnapjává nyilvánította. 

A SZIGNUM-ban ezen a napon mi is fokozottan figyeltünk a helyes kézmosásra, faliújságot és sok-sok színes 
rajzot készítettünk, melyeket különbözı helyekre rögzítettünk, hogy felhívjuk mindenki figyelmét e bacilusok elleni 
egyszerő és hatékony védekezésre. 

GYERE VELÜNK MOZIBA!  
Filmajánló: Up – Fel! 
 E mókás animációs rajzfilm fıszereplıje Carl Fredricksen, egy 78 éves lufi kereskedı. Carl egész 
életében a “nagy utazásról”, bolygónk titkainak felfedezésérıl álmodozott, de koránál fogva már úgy 
gondolja, eljárt felette az idı. Egy napon azonban hurrikánként betör az életébe Russel, egy nyolc 
éves kis kalandor, és Fredricksen úgy dönt, valóra váltja néhai szeretett felesége álmát és elutazik 
Dél-Amerikába a Föld legnagyobb vízeséshez: a Paradise Falls-hoz. Ezer meg ezer luftballont köt a 
házára és elrepül messze, a világ egyik leggyönyörőbb és legtitokzatosabb vidékére, a Tepuis tábla-
hegyekhez. 

VICC-MORZSA: 
Egy kutya gondolatai: 
- Itt lakom ezzel az emberrel, aki etet engem, meleg szál-
lást biztosít, simogat és szeret engem. Ezek szerint ı az 
Isten! 
Egy macska gondolatai: 
- Itt lakom ezzel az emberrel. Etet engem, simogat, taka-
rít, szállást biztosít. Ezek szerint én vagyok az Isten! 

ELKÉPESZTİ TÉNYEK: 
1. Napi egy pohár friss grapefruit lével csökkentheted a 
tüdırák kockázatát. 
2. Az angolna hátrafelé is tud úszni. 
3. Szibériában olyan hideg van, hogy a lehelet jéggé fagy 
a levegıben. 
4.A méz sosem romlik meg. 
5. Kínában már a 12. században létezett állatkert. 

„De mivel barátkereskedık nem léteznek, az 
embereknek nincsenek is barátaik.”  

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)  
Vajon igaza van-e rókának, aki a fenti gondolatot megfo-
galmazta? Ezt a kérdést körüljárva 7. G osztályos diákja-
ink gondolataiból válogatunk: 
A barátság…  
…lehet olyan tartós, hogy egy életre szól. 
… szeretet, kedvesség, figyelmesség, segítıkészség. 

… vidámság és rengeteg program. 
… alapja a bizalom. 
… amikor a másik féllel egy hullámhosszon vagyok. 
… valójában a szeretet. 
… általunk választott lehetıség arra, hogy jól érezzük 
magunkat. 
A barátok… 
… olyanok, mint a virágok: színt visznek az életedbe. 
…ha néha el is szakadnak, mindig visszatalálnak egymás-
hoz.                            Válogatta: Mészáros Ildikó tanárnı 



 

 

Kiadja a Szent István  
Egyházi Általános Iskola 
és Gimnázium, Szent Gel-

lért 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 

HÍREK 
SNI-s képzés 
A Pápay Endre Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézményének három munkatársa tartott tájékoztatót 
intézményünkben a teljes tantestület számára a Sajátos Ne-
velési Igényő (SNI) tanulókkal kapcsolatban. A SZIGNUM 
nevelési alapelvei közé tartozik a feladattudat és a személyi-
ség, az érzelmi viszonyulás fejlesztése, a képességek egyéni 
kibontakoztatása. Ezen szándék megvalósításához elenged-
hetetlennek tartja a beilleszkedési zavarokkal, tanulási ne-
hézségekkel küzdı tanulók hatékony segítését. A különleges 
oktatási-nevelési szükséglető diákok felismeréséhez, integrá-
lásához és oktatásához nyújtottak fontos tanácsokat és ötlete-
ket a szakemberek. A SZIGNUM a jövıben is, építı módon 
kíván együttmőködni ezen a területen is a szülıkkel és a ne-
velési tanácsadóval, és biztosítja az ellátáshoz szükséges 
feltételeket.  
Informatikai fejlesztés 
A folyamatosan korszerősödı Szent István Egyházi Általá-
nos Iskola és Gimnázium új számítógépes tanteremmel bıví-
tette intézményét. Diákjainak így már két, a legmodernebb 
informatikai eszközökkel felszerelt helyszín áll rendelkezé-
sükre ismereteik bıvítésére. A beruházás része az iskolában 
zajló kompetencia alapú oktatás megvalósításának. 
SZIGNUM A MÉDIÁBAN 
A Makói Hírek hétrıl-hétre közli intézményünk híreit és 
eredményeit. Köszönjük! 
A Makói Városi Televízió közszolgálati oldalain található 
Szent István Szabadegyetemünk program ajánlóját. Ezen 
médium készített ıszi egészségnevelési napunkról rövid, 
képes tudósítást is. 
Köszönjük segítségét azon oktatási- és közintézményeknek, 
vállalkozóknak, üzlettulajdonosoknak és plébános atyáknak, 
akik önzetlenül vállalják hirdetéseink, programjaink reklá-
mozását! 
Ünnep 
2009. október 22-én, az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából tartott elıadást Gereben Ágnes 
kandidátus, Oroszország szakértı Makón, „56 tanulságai a 
jelen tükrében” címmel. Az alkalom egyben a szerzı, Be-
szélgetések a Gulagról címő kötetének bemutatója is volt, 
amely elıtt a SZIGNUM diákjai adtak rövid, ünnepi mősort. 
Ezt követıen közös gyertyagyújtásra került sor a kopjafák-
nál. Intézményünk saját megemlékezésére is ezen a napon 
zajlott, melyet a 8. évfolyam szervezett. 
Egyház-táji 
A Szent István Király Egyházközség, a Marosvidék Baráti 
Társaság és a makói József Attila Könyvtár október 25-én 
jótékonysági hangversenyt szervezett a belvárosi római kato-
likus templomban. A délutánon Magda Dávid orgonamővész 
Stanely, Vivaldi, Caccini, Franck, Liszt, Bach, Grieg, Widor 
mőveibıl adott elı. Közremőködött Csikotáné Erdei Eleonó-
ra fuvolán, énekelt Szilágyi Éva. Az alkalom bevételét a 
SZIGNUM Szent Gellért Kollégiumának javára ajánlották 
fel a szervezık. Köszönjük! 

Papírgyőjtés 
2009. október 19-20-án 
rendezte meg a SZIG-
NUM hagyományos, 
ıszi papírgyőjtési akci-
óját. Az egész intéz-
ményt megmozgató 
esemény osztályok kö-
zötti versengése az alábbiak szerint alakult: 
Alsó tagozat: I. 1.b (575 kg), II. 1.a (286 kg), III. 
2.a (213 kg), a további sorrend: 3.a (200 kg), 2.b 
(198 kg), 4.a (159 kg).  
Felsı tagozat és gimnázium: I. 6.a (687 kg), II. 
6.b (448 kg), III. 7.G (387 kg), a többiek: 5.a (235 
kg), 12.G (229 kg), 7.a (99 kg), 9.G (74 kg). 
Könyvtári papír: 330 kg 
Összesen győjtöttünk 4120 kg-ot. Mindenkinek 
köszönjük a munkáját! 
 
Kreatív 
A Kreatív Kézmőves Kör honlapja friss hírekkel 
és képekkel: http://kreativkor.5mp.eu. A felnıtt 
foglalkozások idıpontja: minden hónap elsı pén-
tekje, 16 ó 30-18 ó. A novemberi tevékenység: 
adventi naptár készítése, amely fogas is. Idıpont-
ja: november 6. Minden érdeklıdıt szeretettel vár 
a szervezı, Gyırfi Józsefné, Mónika. (20/823 
3671) 

ESEMÉNYNAPTÁR 
NOVEMBER 

6. p Iskolai fogadóóra, a negyedéves ered-
mények összesítése, értékelés 

12. cs Munkaértekezlet 

16.h-
20.p 

Kézmőves foglalkozások 5-12. évf. 
Jótékonysági vásár portékáinak készíté-
se 

18. sze 10-15 ó Gimnáziumi nyílt nap 

21. szo Szent Erzsébet bál 

27. p Tájékoztató szülıi értekezlet a 8. a osz-
tályosok továbbtanulásáról 

30. h 8 ó adventi gyertyagyújtás, közös isko-
lai mise 

DEC. 
1. k 

Diák lelkinap 1-6. évf. 

3. cs Kollégiumi Mikulás 

4. p Mikulásváró ünnepség a dolgozók gyer-
mekeinek 

Hunor autósiskola  
  MINİSÉG ÉS SZÍNVONAL - REÁLIS ÁRON  

Hétfı - Csütörtök: 10.00- 12.00.,  13.00 -16.00  Péntek:   10.00 -12.00 

Fotó: Bálint András 


