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TUDOD-E? 
Házszentelés, házáldás 

(latinul: benedictio domorum): 
 a lakóház, lakás megáldását 
jelenti. Vízkereszt (jan. 6.) 
napján, ill. hetében a pap szen-
teltvízzel meghinti a lakásokat, 
házakat. Az ajtó szemöldökfá-
jára (szentelt) krétával fölírja 
az évszámot és a népi értelme-
zés szerint a Háromkirályok 
nevének (Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár) kezdıbetőit: 20 + G 
+ M + B + 10. Más értelmezés 
szerint a 3 bető a latin áldás-
formula kezdıbetői: Christus 
Mansionem Benedicat 
(=Krisztus áldja meg e házat). 
A házszentelésnek a népi ha-
gyomány gonoszőzı jelleget 
tulajdonít. 

ÚJÉVI KÖSZÖNTİ 
  

Ismét egy esztendı hanyatlik a sírba, 
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva. 

  
Sokan biz örömest búcsúznak el tıle, 

Azt várják, hogy különb lesz a követıje. 
  

Itt állok magam is, azt óhajtom itten, 
Jobb idıket érjünk, mint az elmúlt évben. 

  
A mezıkön áldást, a hazában békét, 

Az emberek szívében boldog egyetértést. 
  

Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk, 
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendıt nékünk. 

  
(Molnár Sándor Désfalva, 1993) 

BEHARANGOZÓ 
A SZIGNUM felvételt hirdet a 2010/2011-es tanévben induló  

elsı osztályaiba: 
Két, speciális tantervő idegen nyelvi osztály 
� Választható: angol, német, francia nyelv 
� Kiscsoportos foglalkozások 
� Életkornak megfelelı módszerek a nyelvtanításban 
� Integráció a nyelvek között 
� Angol anyanyelvő tanár 

 

JELES NAPOK JANUÁRBAN 
6. Vízkereszt: a farsangi idıszak kezdete, amely egészen Hamvazószerda elıtti napig, Húshagyó keddig tart. 
14. Európai Nyelvek Napja: amely számunkra azért fontos, mert a SZIGNUM elkötelezett a nyelvi kultúrák megis-
mertetése és oktatása iránt. 
22. Magyar Kultúra Napja: melyet 1989 óta ünnepelnek abból az alkalomból, hogy a kézirat tanúsága szerint Köl-
csey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. 

Amit biztosítunk: 
 

� KIS LÉTSZÁMÚ OSZTÁLYOK 
� Barátságos környezet 
� Felújított, korszerő tantermek 
� Katolikus és református hittan 
� Napközi 
� Szakkörök 
� Hangszeres zenei tanulmányok 

Célunk: 
 

�    Kiegyensúlyozott, harmonikus 
       személyiség nevelése 
�    Értelmi és érzelmi nevelés 
�    Hit– és erkölcsi nevelés 
�    Szorongások nélküli diákévek 
�    Bizalom- és kreativitás-  
       fejlesztés 

VÉLEMÉNYEK: 
 

A kisgyermekkori 
idegennyelv oktatásról: 

 

„A legfontosabb a módszer. 
Ha felkészült pedagógusok, 

remek módszerekkel nyúlnak 
egy gyerekhez, biztosan gyors 
eredményt fognak elérni. Az 

idıpontot tekintve, pedig min-
denkire rábíznám a döntést.” 

 
(Vekerdy Tamás  

gyermekpszichológus,  
2009. szept. 9., Nık lapja) 



 

 

 

 

 
Szekeresné Rácz Mariann, tanító  
Diplomáját a Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképzı Fıiskolai Karán, 
tanító-hitoktató szakán szerezte angol 
szakkollégiummal kiegészítve 1998-ban. 
A fıiskola elvégzése óta a SZIGNUM-
ban tanít alsó tagozaton. Ez a 12. tanéve, 
melybıl 2 évet töltött távol, kisfia születé-
sét követıen. Ezután 5. és 6. osztályban tanított angol 
nyelvet. Jelenleg a 4.a osztályfınöke, emellett az idei tan-
évtıl az alsó tagozat munkaközösség-vezetıje. Munkájá-
ban legfontosabbnak azt tartja, hogy diákjai jó érzéssel 
jöjjenek iskolába, a napjaik feszültségektıl mentesen tel-
jenek. Törekszik arra, hogy mindenki képességeihez mér-
ten, egyéni ütemben fejlıdjön, a neki kényelmes tempó-
ban.  
Hudák Szabolcs, tanító: 
Pályáját 1995-ben kezdte intézményünkben. 
A tanítói diplomát 1999-ben, az oktatásin-
formatikusi képesítést 2005-ben szerezte 
Békéscsabán. A SZIGNUM-ban korábban 
kollégiumi nevelıként és alsós konzulens-
ként, jelenleg felsı tagozatos napközis neve-
lıként és informatikatanárként is dolgozik. Felesége szin-
tén az iskola dolgozója, két gyermekük közül a nagyob-
bik is már ide jár. Hobbija az informatika, a zene, a foci 
és a filmek. Pedagógusként fontosnak tartja a rendet, a 
fegyelmet és a következetességet. A rá bízott diákoknak 
ezeket az értékeket igyekszik szeretettel átadni.  

  
 
 

Fülekiné Szabó Anita, tanító: 
Tanítóként 1999-ben végzett Békéscsa-
bán a Körös Fıiskolán, testnevelés  mő-
veltségi területen, majd 2003-ban 
gyógytestnevelıi képesítést szerzett. 
1999. februárja óta dolgozik a SZIG-
NUM-ban, jelenleg délutános nevelıként. 
Tapasztalatai szerint a rend és a szeretı 

fegyelem megtartásával lehet hatékonyan tanítani-tanulni, 
ami biztonságot is nyújt a gyermekeknek. Másfél évig 
volt osztályfınök, amikor megszületett Balázs fia, akit 
egyedül nevel férje halála óta. Gyermekkora óta meghatá-
rozó életében a mozgás szeretete, ami lehet tánc vagy 
aerobik is. Szívesen kirándul, süteményt süt és olvas. 

 
Borsosné Majoros Melinda, tanító 

11 éve, pályakezdı pedagógusként került 
iskolánkba. Jelenleg a 2. osztály délutános 
nevelıjeként és az 5. évfolyam technika és 
életvitel szakos tanáraként dolgozik. Az 
Iskolai Diák Bizottság pedagógus összekö-
tıje.  Férjével Makón élnek. Fı hobbija a 
zene. Fuvolistaként bejárta Európa szinte 

valamennyi országát, jelenleg a Szent István Ifjúsági Ze-
nekar oszlopos tagja. Vallja, nevelni csak ıszinte szóval 
és tettekkel érdemes, mert a gyermeki lélek érzékeny mő-
szer, amely rögtön megérzi a diszharmóniát.    

SZIGNUM „Ahol a gyerek a fontos, a legfontosabb!” 

HANG-SÚLY 

Leendı elsıs tanítóink 

Ábrahám Éva, német nyelvtanár: 
Makói származású pedagógus, édesanyja 
is nyugdíjazásáig nálunk dolgozott. Né-
met-orosz szakos tanárként végzett Sze-
geden, intézményünkben 1998 óta tanít. 
Kisfia a 4.a osztály tanulója. Hobbija az 
olvasás, kirándulás és az idegen nyelvek. 
Fontos számára a folyamatos önképzés, 
tanulmányutakon, továbbképzéseken vesz 
részt rendszeresen. Németország és Ausztria közelsége 
miatt a német tudást nagy elınynek tartja. Ovis tapaszta-
latai szerint érdemes minél hamarabb elkezdeni a nyel-
vekkel való ismerkedést, a gyermek életkori sajátossága-
it figyelembe vételével. A játékosság, az érdekes isme-
retszerzés alapeleme óráinak. Az induló nyelvi osztály-
ban nagy szerep jut nála a német versek, dalok, kiszámo-
lók tanulásának és a sokoldalú foglalkoztatásnak.  

 

Csapóné Mátó Mónika,angol nyelvtanár: 

- Elsı munkahelyeként, 1995 óta dolgozik 
az iskolánkban, angol és német nyelvta-
nárként. Férjével és két gyermekével 
Kiszomboron lakik. Szabadidejében szí-
vesen olvas, és családjával kirándul. Az 
általa tanított nyelvekbıl egyetemi vég-
zettséggel rendelkezik, és elvégzett hitta-

nári szakot is. Az idei tanévben alapított angol ovi ötlet-
gazdája és lelkes vezetıje. A most induló nyelvi osztály-
ban saját, már sokak által ismert és szeretett, bevált mód-
szerével folytatja majd a tanítást; játékosan, énekes, 
mondókás, mesés formában. Az új környezet és a nyelvi 
bátorság megszerzése után célja, hogy év végére a gyere-
kek kreatívan kezeljék az angolt. Az eredményes munká-
hoz fontosnak tartja a szeretetteljes szigort és a szülık 
bevonását.  

� óvodai szakvélemény 
� keresztényi alapokon nyugvó, nevelési érték-

rend elfogadása 

� iskolai érettség 
� a speciális idegen nyelvi osztályhoz az elıkép-

zettség nem szükséges! 

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 



 

 

Kúszné Nagy Tímea és Szabó László 
kollégiumi nevelık 

 
Decemberben Bajer István és Farkas Szilvia 12. G-s ta-
nulók azt kérdezték tıletek, hogyan élitek meg a végzı-
söktıl az elválást.  
Timi néni:- Igazából nagyon fájó dolog ez. Év eleje óta 
készülünk lelkileg rá, sokszor beszélünk arról, mennyi 
idınk van még a búcsúig, sokszor felelevenítjük a régi 
emlékeket, mennyi élmény volt, a nevetéseket, történése-
ket. Az elballagott nyolcadikosok jobban visszajárnak, 
mint a gimnazisták, akik gyakran elkerülnek más város-
ba, és nehezebben tudják tartani a kapcsolatot. Szeren-
csére a mobiltelefon és az internet sokat segít. Mindig 
örülök, ha hallok, olvasok valamit a régi diákjaimról. 
Többen üzennek, felhívnak, elmesélik, hogyan alakult az 
életük. Az nagyon fontos, hogy meghatározónak értéke-
lik a kollégiumban töltött éveiket. Visszagondolva látják, 
érzik igazán, hogy mennyit törıdtünk velük, és mennyire 
biztonságos légkörben éltek itt. Most egy elég nyüzsis 
csoportom van, általános iskolás és gimis lányok, akik jó 
közösségé kovácsolódtak össze. Törekszem minél több 
programot szervezni, már elkezdtünk a farsangra készül-
ni. Az új évben nagy elhatározásokat nem teszünk, min-
dennapi feladatunk a tanulásban lendületet venni. Büszke 
vagyok arra, hogy mindenki próbálja a maximumot ki-
hozni magából.  
Laci bácsi: - Minden gyerekcsoporttól nehezen válok el, 
ahogy a felnıttektıl is, akikkel ismeretségbe kerülök. A 
diákokkal kapcsolatban ez kettıs érzés; egyrészt örülök, 
hogy át tudtam nekik adni valamit, felkészítettem ıket az 
elıttük álló küzdelmekre, másrészt fájdalom is a búcsú-
zás. Sajnos a tapasztalat az, hogy tízbıl jó, ha egy tanuló 
jár vissza, de olyankor mindig érdeklıdöm a többiek sor-
sáról is. Jólesı dolog, ha hallom, hogy érvényesülnek, 
boldogulnak az életben. A jelenlegi csoportomban 7-12. 
évfolyamos fiúk vannak, próbálok nekik a tapasztalata-
imból, tudásomból minél többet közvetíteni a számukra. 
Fontos, hogy segítı módon vegyek részt a kollégiumi 
életükben, a programjaikban. A karácsonyi mősorban 
szájharmonikával kísértem az éneklésüket. Rá szeretném 
ébreszteni ıket arra, milyen jó érzés adni, az elfogadás, a 
béke légkörét megteremteni köztük. 2010-ben a megélt 
kudarcaink tapasztalatai alapján akarom a közösség életét 
szervezni és a tanulmányi munkában elıre lépni.  
- Kinek tennétek fel kérdést a következı számban? 
- Az informatika szakkörnek. Kíváncsiak lennénk arra, 
milyen újdonságok vannak az iskolánk számítástechnika 
oktatásában.  

Reiszné Surinás Piroska 
tanító, a Szent István Zenekar vezetıje 

 
Piroska, a decemberi számban Mészáros Ildikó tanárnı 
arra volt kíváncsi, mi újság a zenekar háza táján… 
- A legfontosabb, hogy az idén vagyunk 10 évesek, így 
akár koncertkörutat is szervezhetnénk☺…Még Katona 
atya kezdeményezésére és támogatásával alakultunk 
meg. Busa Tamás akkori kántor rakta le az alapokat, 
utána Péter és Szabolcs lelkes munkájával kezdıdött el 
ez a szentmise szolgálat. Többszöri vezetıváltás után, én 
harmadik éve vezetem a csoportot.  
- Mit tudhatunk a mőködésetekrıl? 
- A lényeg számunkra az, hogy valóban szolgáló módon 
legyünk jelen kéthetente, a vasárnapi 9 órás miséken. 
Úgy érzem, hogy a hívek szeretnek bennünket, és mi 
arra törekszünk, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni 
az éneklésbe. A rendszerességnek és a következetesség-
nek nagyon nagy szerepe van. Az énekes körrel nagyon 
elégedett vagyok, lelkesek, itt is történt egy megújulás, 
viszont a hangszereseknél megerısítésre szorulunk. A 
fúvósok szorgalmasak, de gitárosunk csak egy van, ezért 
itt örülnénk egy kis utánpótlásnak. Összesen 23-an al-
kotják a csapatot, és minden korosztály képviselteti ma-
gát. A próbák a szerepléseink elıtti szerdán vannak, 
ezek igen jó hangulatú összejövetelek. Szeretünk énekel-
ni, de még annál is jobban beszélgetni. Nem csupán 
munkatársak vagyunk, de barátok is. Sajnos arra nincs 
energiánk, hogy évadnyitáson és záráson felül is progra-
mokat szervezzünk, pedig az lenne igazán a közösség-
formáló.  
- Mi a következı nagyobb feladat, amire készültök? 
- Igazából a becsületes, kéthetenkénti szolgálat nagyon 
kiveszi az erınket. Szeretnénk mindig a legjobbat nyúj-
tani, és a szentmise áhítatát minél inkább növelni a köz-
remőködésünkkel. A SZIGNUM-mal szorosan együtt-
mőködve Húsvétkor a Passiót szeretnénk nagyon hitele-
sen és jól bemutatni. Minden év elején kb. 40 énekkel 
készülünk, ennek fele már ismert, a többi új. Utána 
egész esztendıben ebbıl a repertoárból gazdálkodunk, 
ami nagyon nagy segítség. A technikai háttér megvalósí-
tásában és a próbaterem biztosításában az iskola sokat 
segít.  
- Köszönöm a bemutatkozást. Kitıl és mit kérdeznél? 
- Az újság szerkesztıségétıl. Érdekelne, mennyire aktí-
vak a gyerekek a havonkénti lapszerkesztésben. 

 FELE-MÁS 

KOLLÉGIUMI HÁZ-TÁJI 
Betlehemes 

   Az idén is nagy lelkesedéssel készültünk betlehemezéssel, amit az idısek otthonában adtunk 
elı. A nagyon sok tanulnivaló mellett, Timi néni segített a felkészülésben. A betegségek miatt, 
volt, aki az utolsó pillanatban kapta meg a szöveget. Izgalommal mentünk az öregekhez, akik 
nagy szeretettel vártak bennünket. Ügyesen szerepeltünk, hiba nélkül játszottuk a pásztorjátékot. 

Sütivel és meleg teával kínáltak meg az elıadásért, közben beszélgettünk az otthon lakóival. Jövıre is várnak minket, 
és biztosan meglátogatjuk ıket, mert jó érzés volt másoknak egy kis örömet szerezni. Timi néninek hálásak vagyunk 
a munkájáért.                                                                                                                                        Tóth Beatrix 10. G 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

KARÁCSONYVÁRÁS – EGY KICSIT MÁSKÉNT 
 
   Minden iskola pedagógusának kihívást jelent a diákság 
figyelmét valami hasznos és szép dologra irányítani 
mindössze egy nappal a karácsonyi szünet megkezdése 
elıtt. A SZIGNUM idegen nyelvi munkaközössége im-
máron harmadik alkalommal vette sikeresen ezt az egy-
szerőnek nem mondható akadályt. December 18-án dél-
elıtt hívtuk egybe az iskola közösségét a tornateremben 
egy közös karácsonyvárásra, méghozzá idegen nyelven!   

   A harmadik éve, tehát már hagyományosan megrende-
zésre kerülı idegen nyelvi seregszemlén iskolánk szinte 
valamennyi diákja bemutat egy kis produkciót az általa 
tanult idegen nyelven. Az idei év bemutatói különösen 
változatosak voltak. Együtt élvezhettünk mesét francia és 
orosz nyelven, meseátdolgozást németül, reklámblokkot 
és dal-egyveleget angolul. Láthattunk táncoló rénszarva-
sokat, madárijesztıket és fát, diákok által egyénileg ké-
szített koreográfiát valamint hallgathattunk hagyományos 
karácsonyi dalokat angol és német nyelven. Természete-
sen a közös éneklés sem maradhatott el: ezúttal egy angol 
dalt tanulhattunk meg valamennyien közösen.  
   A korábbi évekhez hasonlóan ismét megtapasztalhat-
tuk, hogy milyen sokrétő és színvonalas nyelvi oktatás 
folyik iskolánkban. A diákok is megélhették, hogy a 
nyelvtanulás nem öncélú, igenis van értelme és kézzel 
fogható haszna! Köszönjük a diákok lelkesedését és a 
munkához való pozitív hozzáállását valamint nyelvtaná-
raink, Ábrahám Éva, Csapóné Mátó Mónika, Kiss Pál, 
Lik Melinda, Nagy Péterné, Rácz Csabáné, Szekeresné 
Rácz Mariann, Szombathelyi Nóra és Veréb Sándorné  
munkáját.                          Csapóné Mátó Mónika tanárnı 

SZALAGTŐZİ 
Végzıs gimnazistáink diákéletük fontos állomásához 
érkeznek december 8-án, kedden. Az ünnepi szentmisét 
és a 11. G osztály színpadi elıadását követıen, feltőzik 
ruhájukra azt a szalagot, amelyet egészen az érettségiig 
viselni fognak, jelezve, hogy középiskolai tanulmányaik 
befejezése elıtt állnak. A tanulságos és felemelı mősor 
kivitelezésében Mészáros Ildikó és Kispál Csaba peda-
gógusok segítették a ballagtatók munkáját. 
A 12. G osztály tanulói a 2009/2010-es tanévben: Bajer 
István, Dorogi Renáta, Farkas Szilvia, Haiser Mária 
Ilona, Hegedős Nándor, Lukács Ferenc, Nagy Petra 
Babett, Ormándlaky Ramóna, Pap Martina, Sulik Ani-
kó, Vígh Erika. Osztályfınökük: Tichy-Rácsné Bodré 
Ágnes. Gratulálunk! A tanév további, bıséges munká-
jához sok sikert, kitartást, és szép eredményeket kívá-
nunk!                                                                         -sza- 

   Az idén, is mint 
minden évben meg-
rendezték a végzıs 
tanulók részére a sza-
lagtőzı ünnepélyt 
2009. december 8-án. 
A nap egy szívhez 
szóló ünnepi misével 

kezdıdött, amelyet Gruber László atya celebrált. Majd 
az iskola tornatermében folytatódott az ünnepség, ahol a 
11/G osztály tanulói elıadtak egy gyönyörő szép elı-
adást, ami Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika tanul-
ságos történetét dolgozat fel. A mese mondanivalója 
számomra az volt, hogy az embereknek jobban kell oda-
figyelniük egymásra. Ezután következett a várt szalag-
tőzés, amelyen mindenki megkapta a személyre szabott 
ajándékát, és persze az utolsó évet jelképezı szalagot. A 
11/G és a 12/G osztály ezután elfogyasztott egy nagyon 
finom háromfogásos ebédet. A napot egy játékos vidám 
röplabda meccsel zártuk. Ezután mindenkinek jól esett a 
pihenés e hosszú, de gyönyörő nap után.                                                                                                                              
                                                                Vigh Erika 12.G  

PÁSZTORJÁTÉK 2009 
Ebben az adventben is pásztorjátékkal készültek iskolánk vállalkozó kedvő 

diákjai. Az elıadást négy héten keresztül délutánonkénti próbák elızték meg. Az 
érintett tanulók minden tehetségüket latba vetve próbálták megszemélyesíteni a 
megtestesülés titkát, Karácsony örömhírét. A bemutatóra elıször december 21-
én került sor az iskolai karácsonyi szentmise keretében. Másodízben a Belvárosi 
Egyházközség híveit örvendeztették meg az éjféli mise elıtt bemutatott pásztor-
játékukkal melyet a makói televízió is közvetített. 
Résztvevık: Reisz Gábor 1.b, Fábián Gergı 4.a, Korcsog István 4.a, Reisz József 
4.a, Stachó Vivien 4.a, Weszely Regina 4.a, Majoros Viktória 5.a, Gyırfi Mónika 6.a, Csonka Patrik 7.G, Farkas 
Norbert 7.G, Kocsis Balázs 7.G, Reisz Piroska 7.G, Szőcs András 7.G, Tóth Annamária 7.G, Gyırfi József 8.G, Ma-
joros Dominika 8.G, Reisz Mariann 8.G, Tóth Gabriella 8.G, Fábián Dávid 9.G, Farkas Roland 9.G, Moldován Péter 
9.G. Lelkiismeretes munkájukat ezúton is köszönjük a SZIGNUM közössége, valamint az Egyházközség nevében. 

Hudákné Vizhányó Gyöngyi tanárnı   



 

 

SZIGNUM oldal 
KARÁCSONY AZ 1. a OSZTÁLYBAN 

 
Karácsonykor csillag gyúlt ki  

Betlehem felett. 
Betlehemi istállóban 

Jézus született.  
Karácsonykor szívetekben  

Legyen szeretet. 
 

  Pici elsıseinkkel már novemberben elhatároztuk, hogy 
az osztály karácsonyát a szülıkkel, nagyszülıkkel együtt 
ünnepeljük. Elkezdıdött a készülıdés, a mősor összeállí-
tása, szerepek tanulása, meghívók írása…A kedves szü-
lık elızetesen gyönyörő karácsonyi díszvilágítást, csillo-
gó üveggömböket, girlandokat és egy feldíszített kará-
csonyfát küldtek be a kicsinyek számára, hogy minél 
meghittebb legyen a karácsonyi hangulat. A karácsony 
ünneplésére december 17-én délután került sor.  

   Már ebéd után nekiláttunk a helyszín elrendezéséhez, 
majd következett a fıpróba, aztán pedig a karácsonyi 
kosztümök felvétele. Ez idı alatt már szép számmal gyü-
lekeztek a kedves szülık és nagyszülık fényképezıgé-
pekkel és kamerákkal felszerelve, hogy megörökíthessék 
ezt a szép ünnepet. Az osztály minden tanulója szerepelt, 
és a szerepek elosztásánál nagyon ügyeltünk arra, hogy 
minden kicsi gyerek lehetıleg ugyanannyi szerepet kap-
jon. Lelkesedésben nem volt hiány, s mindannyiunk leg-
nagyobb örömére gyönyörő betlehemes játékban volt 
részünk. Szívünkben együtt mondtuk a mősor záró sorait: 

„Elhangzott az ima, elhangzott az ének. 
Elszállt a kis angyal, a gyertyák csonkig égtek. 

Véget ért, elmúlt már a mi szép ünnepünk, 
Leszállott az este, haza kell sietnünk. 

Mondják velünk együtt, kedves jó vendégek: 
Adjon a jó Isten szebb és jobb új évet!” 

Barócziné Jantos Éva tanárnı 

LELKÜNK RAJTA! BESZÉLGESSÜNK! 
 

Ha egymás hangját halljuk, az nem beszélgetés. Ha a má-
sikra nem figyelve mondjuk a magunkét, az sem beszél-
getés. Ha csak szavakat dobálunk egymás felé, akkor sem 
beszélgetünk. 
A beszélgetés – szellemi érintkezés. Én mondom magam 
neked. Ember érint embert. Nem kézzel, nem hanggal 
csupán. Lélekkel.  
A beszélgetésben gondolatok cserélıdnek. Adunk és ka-
punk. A beszélgetésben találjuk meg önmagunkat. 
Az igazi beszélgetés – legyen az vita, vagy csevegés – a 
szellem öröme, ahol van pillanata a hallgatásnak és van 
pillanata a szólásnak. 
Az új év minden napján ragadjuk meg a lehetıséget az 
igazi beszélgetés örömének átéléséhez! 

ÜZENET 
 
Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. 
Aki tehetetlen: érthetetlen. 
Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. 
Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is… 
Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál nagyobb 
a szeretet… 
Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik 
meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szılırıl.                                                                              
 

(PARACELSUS) 
 

Összeállította: Majorosné Rácz Krisztina tanárnı 

LÉLEKMELENGETİ 

PYRGOS – GÖRÖGOSZÁG 2009. DECEMBER 4-13. (1. rész) 
 
A Makói Video Mővészeti Mőhely tagjaként az iskolánkban szakkört is vezetı 
Czibolya Kálmán ajánlásával részt vehettem a nemzetközi Camera Zizanio gö-
rögországi filmfesztivál rendezvényén. 
Az utazás nagy élménye volt számomra a repülıút a Malév Budapest-Athén 
járatával. A 2 órás felejthetetlen repülés után még 5 órás út várt ránk autóbusz-
szal, mire elfoglalhattuk szálláshelyünket a Hotel Letrina nevő szállodában 
Pyrgosban. 
Az elsı teljes napunk szombaton a kiadós svédasztalos reggeli után a város fel-
fedezésével telt. Megismertük a filmfesztivál helyszínét is, ahol regisztráltunk. A helyiek igazán vendégszeretık, 
kitőnı ellátásban részesültünk. A görög konyha fennséges ízeit ismerhettem meg ezen a napon grillezett hús és 
tzatziki saláta formájában. Este fél 8-kor volt a fesztivál megnyitója, ahol látványos görög mősorral szórakoztatták a 
külföldrıl szép számban megjelent vendégeket.  
Vasárnap Olympiába mentünk, ahol egy konferencia keretében minden résztvevı ország tartott egy rövid bemutatót 
a saját országáról. Délután ismét Pyrgoszban voltunk és élveztük a decemberi tavaszias idıt. Szabad idınket sétálás-
sal, fagyizással töltöttük. Este indult a filmes program: moziban ülve néztük meg az egyes országok versenyre bene-
vezett filmjeit. (folytatjuk)                                                                                                         Majoros Dominika 8.G 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL! 

A jövıt, amely ezzel az új esztendıvel kezdıdik, éppen olyan titokzatos, vastag ködtakaró 
borítja, mint a természetet ezekben a napokban. Csak egyetlen csillag dereng át rajta: Isten 
végtelenül bölcs és jóságos Gondviselése.                                (Gerhardinger Mária Terézia) 

 

A HÓNAP  

MOTTÓJA 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 
2009. dec. 09. 

„Olyan alkalom a mai, több más iskolai rendezvénnyel 
együtt, ahol figyelmünket a magyar kultúrára, a saját 
hagyományainkra vetjük. Ez a zene sajátunk, a saját kul-
túránk. Azonos velünk.” Ezekkel a szavakkal nyitotta 
meg igazgató úr a harmadik alkalommal megrendezett 
népdaléneklési versenyt, ahol iskolánk minden korosztá-
lya képviseltette magát. A versenyt már októberben meg-
hirdettük diákjainknak, hogy kellı idejük legyen a felké-
szülésre. 
   Minden évben meghatároztunk egy kötelezı népdalt 
korosztályonként. Az elsı alkalommal magyar népdalok-
ból, a következı évben egyházi népénekekbıl, az idei 
versenyre pedig más népek népdalaiból választottunk 
egyet-egyet. A kötelezı énekek mellett minden versenyzı 
készült egy szabadon választott magyar népdallal is. 
   A versenyre 2009. december 9-én, szerdán délután ke-
rült sor a Nagyelıadóban. Újdonsága volt a programnak, 
hogy egy vendégkórus szerepelt elsıként. A Makói Álta-
lános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási intézmény kis 
énekkara énekelt egy népdalcsokrot. Ezután indult az iga-
zi verseny. 
   38 diák versenyzett. Szereplésüket három zsőritag érté-
kelte: Kiss Rózsa tanárnı, Tóth Zsolt tanár úr és Csikota 
József igazgató úr. A zsőri döntése alapján a következı 
tanulók szerepeltek a legsikeresebben. 

Alsó tagozat  
              I. helyezés:    Hudák Anna 1.b. 
 II. helyezés:   Bencze Tünde 2.b. 
            III. helyezés:  Kordás Patrícia 1.b. 

Felsı tagozat 
     I. helyezés:    Csikota Levente és Csikota Péter 5.o. 
    II. helyezés:   Dévai Virág  4.o. 
   III. helyezés:  Nyerges Valéria  5.o.  

Gimnázium: 
     I.helyezés: Vincze Vivien 7.G 

           Nagy Petra  12.G 
Misinszki Márton 10.G 

    II. helyezés: Bencze Krisztina 9.G 
                        Kadácsi Dalma  7.G 
   III. helyezés: Bajer István 12.G 
                        Miklai Zsolt 8.G 
A verseny ideje alatt, 
és amíg a zsőri dönteni 
félrevonult iskolánk 
hangszeren tanuló di-
ákjai is felléptek. 
   Külön öröm volt 
számunkra, hogy a 
versenynek nézıje és 
hallgatója volt Mónika 
nıvér Budapestrıl. Valamint annak is örültünk, hogy a 
felsıbb osztályokból több olyan diák is szerepelt, akik 
most vállalkoztak erre elıször. 
   Köszönet illet minden versenyzıt és hangszeren játszó 
diákot, és már most meghívjuk ıket a következı tanévi 
megmérettetésre. 
 

     Piroska néni és 
az ének munkaközösség tagjai 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  
matematika munkaközössége által 2009. okt. 15-én megrendezett  
PENTAMINÓ    BAJNOKSÁG EREDMÉNYHIRDETÉSE 

 
Öt feladat csoportban  1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15  feladatot kellett megoldani és 5 * 15= 75 pontot lehetett elérni.  

Elsı kategória:  A   3 - 4 - 5. osztályosok versenyén elért eredmények: 
I. Reisz József 4.o, II. Weszely Regina  Mária 4.o, III. Barna Richárd 5.o, IV. Dobra Tamás, V. Stachó Vivien 4.o 
Második kategória:  A   6 - 7 - 8. osztályosok versenyén elért eredmények: 
I. Barna Máté 8.G, II. Takács Helga 6.b, III. Túri Szilveszter 6.a, IV. Szabad Dorottya 6.b, V. Kakas Bence 7.G 
Harmadik kategória:  Iskolánk nem matematika szakos tanárai között is voltak, akik nem sajnálták idejüket a felada-
tok megoldására. 
A következı eredmények születtek: I. Mészáros Ildikó, II. Farkas Ferencné, III. Nagy Péterné, IV. Borsosné Majoros 
Melinda, V. Reiszné Surinás Piroska 

Gratulálunk a helyezetteknek, akik ezen a héten megkapják oklevelüket (a diákok matematikából egy ÖTÖS ér-
demjegyet is kapnak). 

Akik kedvet kaptak a játékra bekapcsolódhatnak, mert ebben a tanévben is lesz ÖT FORDULÓS levelezıs ver-
seny melynek elsı fordulójának feladatai hamarosan megtalálhatók lesznek a fizika szertár melletti faliújságon és a 
PORTÁN.  Jó játékot az ötössel az 5-ös jegyért! 

Pletka Józsefné Anikó néni 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
FÜRKÉS(S)Z! rovat 
- válogatta az IDB - 

2009 decemberi diákeseményei: 
Újból UNICEF:  

   Idén, az UNICEF Magyar Bizottsága 13. 
alkalommal hirdette meg a "Képeslapokkal a 
világ gyermekeiért" címő akcióját gyermek-
védelmi programjainak támogatására. A 
Gyermekalap évente 140 millió képeslapot 
ad el a világon, melyhez Magyarország mint-
egy évi 300 ezer üdvözlılap eladásával járul 

hozzá. Az így befolyó összeg 50%-át a szervezet - a vilá-
gon egyedülálló módon - közvetlenül gyermek-
programjaira fordítja. 
   Diákönkormányzatunk, az ország több iskolájához ha-
sonlóan, ez év decemberében is csatlakozott ehhez az 
akcióhoz. Nagy lelkesedéssel vettük fel ismét a kapcsola-
tot a szervezettel, rendeltük meg, válogattuk szét a sokfé-
le szép képeslapot, és készítettünk kisfilmet az UNICEF 
munkájáról, melyet a különbözı országok rászoruló gyer-
mekeinek megsegítéséért végez. 
   Jó volt látni diáktársainkat, amint a vetítések után izga-
tottan keresgéltek és vásároltak a szebbnél-szebb üdvöz-
lılapokból. Az összegyőlt adományt továbbítottuk, és 
örülünk, hogy mi, SZIGNUM-os diákok is segíthettünk. 
   Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónak 
az önzetlen segítséget! 

Karácsonyi Suli-buli: 
   A téli szünet elıtti utolsó tanítási nap délutánjára játé-
kos vetélkedıt és táncos mulatságot szerveztünk 7-12. 
évfolyamos diáktársainknak. 5 fıs csapatok versenyeztek 
a nagydoboz karácsonyi sütiért, a közelgı ünnephez szo-
rosan kapcsolódó érdekes elméleti és ügyességi feladatok 
teljesítésével, majd közös tánccal búcsúztattuk a 2009-es 
tanévet.  
   Az elsı Suli-bulin legügyesebbnek a 10.G osztály bizo-
nyult, akiknek gratulálunk, a többi osztályt pedig biztat-
juk, hogy jövıre ismét szálljanak harcba a dicsıségért.  
   Minden jelenlévınek köszönjük a jó hangulatot és a 
sportszerő versengést! 
 
Elképesztı tények: 
1. Csak a nıstényszúnyogok csípnek. 
2. A növények érzékelik a nehézségi erıt. 
3. Hawaii szigete évente több mint 7 cm-rel  
       közelebb kerül Japánhoz. 
4.    Az elefánt foga olyan nehéz lehet, mint egy  
       kugligolyó. 
5.    A kaméleon teljesen süket. 
 
Vicc-morzsa: 
A róka elkapja a nyulat. 
- Rendben van róka koma, egyél meg, de elıbb engedd 
meg, hogy eljárjam a haláltáncot! 
A róka beleegyezik. 
A nyuszi elkezd táncolni: 
- Egyet jobbra, kettıt balra, hármat jobbra, négyet balra, 

ötöt jobbra, futás! 
A róka felsóhajt: 
- Ilyen idétlen koreográfiát még nem is láttam! 
 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: AVATAR - ÉLJ SZÍVED SZÁNDÉKA 

SZERINT - TEREMTS MÉG 
JOBB VILÁGOT!  
A fıszereplı, Jake Sully tenge-
részgyalogos, a távoli 
Pandorára utazik, ahol fontos 
feladatot kap. A bolygó lakói, a 

Na'vik, az emberhez hasonló faj - de nyelvük és kultúrá-
juk felfoghatatlanul különbözik a miénktıl. Ebben a gyö-
nyörő és halálos veszélyeket rejtı világban a földieknek 
nagyon nagy árat kell fizetniük a túlélésért, de nagyon 
nagy lehetıséghez is jutnak: új testet ölthetnek, és az új 
testben, egy idegen lény szemével figyelhetik magukat, 
és a körülöttük lévı csodálatos, vad világot.  

  Jake-nek az új test új, titkos feladatot is jelent, 
amit mindenáron végre kell hajtania. 
A film 3D-ben lenyőgözı látvány, varázslatos mozi él-
mény. 
 
Szenzáció a nagyvilágból: 
Kincses hajóroncs - ötszáz éve zátonyra futott egy 
arannyal megrakott főszerhajó 

 „Egy arannyal és elefántcsonttal roskadásig ra-
kott 16. századi portugál kereskedıhajó éppen India híres 
főszerkikötıi felé tart. Mielıtt azonban megkerülhetné 
Afrika déli csücskét, heves viharba keveredik, és a tom-
boló szél jó messzire eltéríti eredeti útvonalától. Napok-
kal késıbb a megtépázott vitorlás megfeneklik a sőrő 
ködbe burkolózó, rejtélyes tengerparton, ahol több mint 
százmillió karát gyémánt lapul a föveny alatt, galád játé-
kot őzve a mesés vagyonokról álmodó tengerészekkel. 
Mert a hajótöröttek közül egyet-
len árva lélek sem tért végül 
haza…” 

Erre a hihetetlen törté-
netre sohasem derült volna fény, 
ha 2008 áprilisában a dél-
namíbiai tengerparton régészek 
nem találnak egy ismeretlen hajóroncsot a homokos fö-
veny alatt. Sietve meg is kezdték a feltárást, és legalább 
22 tonnányi öntvényt ástak elı a parti homok alól.  Ágyút 
és kardokat, elefántcsontot, muskétákat és páncélingeket. 
Leletek ezreit. S persze aranyat – marokszámra. Több 
mint kétezer súlyos és csodás pénzérmét, túlnyomó részt 
a spanyol királyi pár, Ferdinánd és Izabella képmásával 
díszített excelentéket. A hajóroncsból közel 23 kg arany-
pénz került elı. De akadtak velencei, mór, francia és 
egyéb veretek, továbbá III. János portugál király címeré-
vel ellátott remekmívő pénzek is. 
A tudósok évekig fogják vizsgálgatni a hajóroncs temér-
dek kincsét. „Rengeteg még a tisztázatlan kérdés” – állít-
ja Filipe, a portugál származású tengeri régész. 



 

 

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 
 

Angol ovi 
A SZIGNUM angol nyelvtanárai decemberben bemutató 
nyelvi órákat tartottak nagy érdeklıdés mellett, a napcsopor-
tos óvodásoknál az érintett szülık és óvónık számára. 
Lik Melinda tanárnı, az Újvárosi Óvoda óvónıinek kezde-
ményezésére, intézményünkben tartott angol módszertani 
foglalkozást december 10-én.  

Trombita sikerek 
2009. november 27-én, Szegeden, a Megyei Trombitaverse-
nyen, Csikota Levente és Csikota Péter 5. a osztályos tanu-
lók, a Makói Magán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
és Zenemővészeti Szakképzı Iskola növendékei, I. helyezést 
értek el. Gratulálunk! 

Rajzpályázat 
A „Régi karácsonyok nyomában” címő, makói képzımővé-
szeti pályázaton, 2009. december 16-án, Bertus-Barcza Ani-
kó rajztanárnı tanítványai az alábbi elismerésben részesül-
tek: Xu Leila Emília(2. a) különdíj, Fábián Gergı (4. a) III. 
hely, Kiss Erik (2. a) V. hely, Daróczi Kamilla Csenge (2. a), 
Pipicz Gábor (1. a), Szénási Viktor (1. a) dicséret. További 
szép sikereket kívánunk! 

Sport, sport, sport 
A Makó és Térsége Alsós Terematlétika Versenyen, 2009. 
november 27-én, tanulóink szép sikereket értek el: Túri Pál 
(3. a) III. hely, Stachó Vivien (4. a) III.hely, Dobra Tamás 
(4. a) III. hely, Korcsog István (4. a) III. hely, Csíki Botond 
(4. a), Fejes Vivien (4. a), Korcsog Gyöngyi (3. a) IV-VI. 
hely. Felkészítı tanáruk: Kanderné Németh Györgyi. Gratu-
lálunk! 
A SZIGNUM 2009. december 4-11 között részt vett a városi 
Sporthét rendezvényein. A 4-i Mikulás futáson 1-6. évfolya-
mig, 100 fıvel képviseltettük magunkat, Kanderné Németh 
Györgyi tanárnı vezetésével. 
A 8-i Városi Asztalitenisz Diákolimpián a IV. korcsoportban 
Veréb Áron (8.G) I., Beleznai Dániel (7.a) II. helyezést ért 
el. A 9-i Városi Középiskolás Kosárlabdatornán csapatunk a 
III. helyet szerezte meg. Mindkét eseményre a felkészítı 
nevelı Kispál Csaba volt. 
A december 19-i Városi Teremlabdarúgó Tornán a SZIG-
NUM csapata szépen szerepelt. 
Az év utolsó napján rendezett hagyományos szilveszteri fu-
táson Csizmazia Réka (4.a) II., Csizmazia Csenge (1.b) II., 
Marsi Gergely (2.a) II. helyen végzett. Weszely Regina 
(4.a), Weszely Bence (2.a), és Árva András (4.a) ügyesen 
futotta le a távot. 
A SZIGNUM tanulói rendszeresen járnak testnevelés órák 
keretében a városi jégpályára korcsolyázni. A Déli Szó címő, 
Csongrád megyei lap decemberi számának 11. oldalán a jég-
pályáról szóló cikk mellett közölt fényképen tanulóink látha-
tók. 

Betlehemezés 
A SZIGNUM alsó tagozatos osztályai karácsony elıtt meg-
látogatták a Munkás és Hajnal utcai idısek otthonát, a Hold 
utcai óvodásokat és a kórház betegeit, hogy kedves pásztor-
játékaikkal megörvendeztessék a vendéglátókat, ezzel is 
hozzájárulva az intézmények ünnepi készülıdéséhez. 

Akikre büszkék vagyunk 
Kiemelkedı tanulmányi eredményükért Advent-
ben a makói önkormányzat elismerésében része-
sültek alábbi tanulóink: 
Mityók Flóra (1.a), Szaveljev Ádám (1.a), Szeke-
res Hunor (1.a), Csizmazia Csenge (1.b), Daróczi 
Kamilla (2.a), Horváth Martin (2.a), Gules Gabri-
ella (2.b), szelei Gergı (3.a), reisz József (4.a), 
Dobra Tamás (4.a), Majoros Viktória (5.a), Szakál 
Fanni (5.a), Kurusa Mercédesz (6.a), Gyırfi Móni-
ka (6.b), Takács Helga (6.b), Csíki Patrik (7.G), 
Kocsis Balázs (7.G), Miklai Péter Pál (7.G), 
Vincze Vivien (7.G), Orbán Enikı (8.G). Csak így 
tovább! 

Lelkinap 
2009. december 9-én, szerdán került sor az alsó 
tagozatosok adventi lelki napjára. A bensıséges 
hangulatú programon a következı csoportvezetık-
nek köszönjük a felkészülést: Csompilla Éva ssnd, 
Héjja Lujza OP, Monostori Erzsébet, Sutka István 
atya, Móré Ágnes, Kövesdy Zsolt atya, Jánosi 
Szabolcs atya. Szervezı: Baráti Eszter ssnd. Kö-
szönjük! 

Mikulásvárás 
Dolgozóink gyermekeinek hagyományos Mikulás-
váró ünnepségét az idén a 3. a osztály szervezte 
meg. A kedves mesejáték, közös éneklés és tánc 
után Szent Miklós püspök személyesen osztotta ki 
a csomagokat a legkisebb tiszteletbeli SZIGNUM-
osoknak. Köszönjük a szép ünnepséget Gottfried 
Katalin Hedvig nıvérnek és Fülekiné Szabó Ani-
tának. 

ESEMÉNYNAPTÁR  2010. JANUÁR 
4. h Elsı tanítási nap a téli szünet után 
4-8.  
h-p 

Házszentelés osztályonként folyamato-
san 

14. cs Tanári névnapozós lelki délután 

14. p A szorgalmi idı elsı félévének vége 
14 ó osztályozó értekezlet 

21. cs Félévet záró tantestületi értekezlet 

22. p Szülıi értekezlet és fogadóóra, a félév 
értékelése, bizonyítványosztás 

FEBR. 
1-5.h-p 

Balázsolás 

1. h Félévi értesítés aláírásának ellenırzése 

szom-
batjai 

Felvételi elbeszélgetés a leendı elsı-
sökkel 


