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FELHÍVÁS! 

Támogassa adója 1%-ával és  
iparőzési adója 6%-ával 

 a MAKÓI SZENT ISTVÁN  
EGYHÁZI ISKOLÁÉRT  

ALAPÍTVÁNY-t! 
Adószáma:  

18450871-1-06  
Köszönjük, hogy ebben  

az évben is  
ránk gondolt! 

Kezedbe teszem a Könyvet, 
hogy vezessen a sőrő ködben. 
Kezedbe teszem az átlátszó 
kristályt, 
hogy lásd a szépet, keresd a 
tisztát. 
Kezedbe teszem a gyertyalán-
got, világíts annak, aki bántott! 
Kezedbe teszem a szıtt takarót, 
takard be az árván fázót! 
Kezedbe teszem a fénylı kulcsot, hogy meleg legyen, és 
várjon az otthon. 
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, 
hogy kezükbe tehesd a szeretetet. (Róth Márta) 
 

PEDAGÓGUSNAP: JÚNIUS ELSİ VASÁRNAPJA 

JELES NAPOK MÁJUSBAN 
 

8. A Nemzetközi Vöröskereszt Napja 
9. Az Európai Unió Ünnepe  
    (az európai integráció napja) 
10. A Madarak és a Fák Napja 
11. Véradók Napja 
15. A Család Nemzetközi Napja, az Állat- és Növény-
szeretet Napja Magyarországon 
Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 
16. Urunk Mennybemenetele 
18. Múzeumi Világnap 
23. Pünkösd ünnepe 
24. Szőz Mária, Keresztények segítsége 
30. Szentháromságvasárnap 
31.Dohányzásmentes Világnap (WHO) 

UTOLSÓ VASÁRNAP: GYEREKNAP 

Dél-Alföldi Ifjúságért  
Cserkészalapítvány: 

10700062-44428103-51100005 
CIB BANK 

Kérjük, írják a közlemény rovatba:  
„1509. Makó”.  

Ha önadózó, adója 1 %-ával is tud  
segíteni bennünket!  

Köszönjük! 

Szentgyörgyi Albert:  
Ima a gyermekekért 

 
Uram, mentsd meg a gyermekeinket.  

Mentsd meg értelmüket, hogy  
romlottságunk ne rontsa meg ıket.  

 

Mentsd meg életüket,  
hogy fegyverek,  

melyeket mások ellen kovácsolunk,  
ne ıket pusztítsák,  

   
hogy jobbak lehessenek szüleiknél,  
hogy építhessék önnön világukat,  
a szépség, tisztesség, összhang,  

jóakarat  
és méltányosság világát,  

melyet a béke és a  
szeretet kormányoz.  

 

Mindörökké. 



 

 

HANG-SÚLY 

Ballagás 

SZŐCS PÉTER IGAZGATÓ ÚR BALLAGÁSI BESZÉDE 
Tisztelt meghívott Vendégeink, Szülık,  

kedves diákok, rokonok,  
kedves ballagó 12-es diákjaink! 

 
   „Nincs remény félelem nélkül, és nincsen félelem re-
mény nélkül.” – írja Karol Wojtyla, a késıbbi II. János 
Pál pápa. 
   Sajátos érzés lehet most a ti és a szüleitek szívében. 
Remény és félelem. Remény a boldogságban, a szép 
jövıben és félelem, mi lesz, ha nem teljesülnek a vágya-
im? Olykor lehet, hogy a félelem az erısebb, máskor a 
remény.  
   Ne aggodalmaskodjatok,… Nézzétek az ég madarait, 
nem vetnek, nem aratnak, csőrökbe sem győjtenek, 
Mennyei Atyátok táplálja ıket. Ne aggódjatok tehát a 
holnapért; a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a 
mának a maga baja.– tanít az evangéliumban Jézus.  
A reményre biztat bennünket, van okunk reménykedni, 
hiszen a világ igazi Ura szólít fel bennünket erre. 
 
Kedves szülık!  
   A Jóisten áldja meg magukat minden jóságukért, türel-
mükért, áldozatos munkájukért, amivel ezeket a gyerme-
keket felnevelték! Isten kísérje lépteiket, és adja meg, 
hogy idıs korukra az a sok jóság visszaforduljon Önök 
felé gyermekeik által, gondoskodásban és szeretetben.  
   Köszönjük az együttmőködést, amivel segítették mun-
kánkat, bízom abban, hogy Önök is érezték a mi igyeke-
zetünket, jóakaratunkat, és azt, hogy többet akartunk 
adni a tananyagnál gyermekeiknek. 
 
Kedves ballagó diákok!  
   Ne feledjétek, hogy mindazt, amit eddig elértetek, Is-
ten után szüleiteknek köszönhetitek! 
Ne feledjétek! Amit kaptatok, nem természetes. Nem 
járt magától, szüleitek szeretete tette lehetıvé, hogy 
megtörténjék. Sokan nem kapják meg töredékét sem 
annak, amiben ti részesültetek. Köszönet jár érte. Hálá-
val tartoztok nekik, ne feledjétek a Szentírás szavait! 
Tiszteld atyádat és anyádat!  
   A Példabeszédek könyvében így olvassuk: „Hallgass, 
fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítá-
sát! Hisz díszes koszorú ez a fejedre, ékes aranylánc a 
nyakadba! „ A bölcs fiú örömet szerez az apjának, de az 
ostoba fiú bánat az anyjának!” 
   Bölcsek legyetek tehát, és örömei a szüleiteknek! 
És kérlek benneteket, ne feledkezzetek meg tanáraitok-
ról sem! Már lehet, hogy látjátok, de késıbb biztosan 
érezni fogjátok, hogy nekik is sokat köszönhettek, még 
akkor is, ha nem is volt mindig zökkenımentes az a so-
kat emlegetett tanár-diák kapcsolat. A jó szó nem kerül 
pénzbe, semmibe se kerül, de nagyon sokat ér. Megkö-
szönni akkor kell, amikor lehet. Holnap, már nem biztos, 
hogy meg tudod tenni. 

Imádkozzál és dolgozzál!  
   Mire valók a bölcsességek? Hogy egy-egy belılük, 
amikor kell, leessen.  
   Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos írja: 
„Az iskola arra való, hogy az ember meg tanuljon tanul-
ni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól vég-
zett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és 
megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 
   Úgyhogy azt kívánom nektek, kedves ballagó diákok, 
hogy találjanak meg benneteket a szükséges bölcsessé-
gek, és ne feledjétek, mit hol találtok, amikor egy-egy 
élethelyzetben szükségetek lesz rá! 
   İszintén remélem, hogy sikerül mindegyikıtöknek 
oda megérkezni, ahova vágyai, álmai vezérlik, s a szere-
tetteljes búcsúzást az érkezıket köszöntı üdvözlés köve-
ti majd. 
   Vigyétek magatokkal, ırizzétek és adjátok tovább azt 
az örökséget, amit kaptatok! Legyetek méltó példaképei 
az utánatok jövıknek! 
   Hogy nehéz méltó példaképnek lenni? Az. 
Ne aggódjatok! Nem lehet tudni sosem, hogy a Jóisten 
mire használja fel akár épp a gyengeségeidet, a hibáidat. 
Lehet, hogy épp ezek lesznek eszközök     
   Isten kezében a jóra. Csak vidd a hírt, az örömhírt, 
aminek a birtokosa lettél. Nem baj, ha hitetlenséggel 
küszködsz, nem baj, ha kétségeid vannak, csak add to-
vább, amit tanultál. Tudd, hogy milyen kevés diák hagy-
ja el az iskolapadot hitismeretek, és megfelelı életelvek 
nélkül.     
   Te 4, 6, 8 vagy 12 évig ha akartad, ha nem, ezeken a 
szavakon nıttél fel. Kaptál valami nagyon fontosat, éb-
redj tudatára, itt az idı, hogy életre váltsd az evangélium 
szavait. Felnıttél, nem vagy már többé gyerek. 
Szóval, nincs több kifogás! Isten ki tudja használni a 
benned rejlı lehetıségeket.  

Egyébként pedig 
nem te vagy az 
üzenet – te csak a 
hírnök vagy!   Add 
tovább az üzene-
tet! 
 

 
 
Isten veletek! 



 

 

Baráti Eszter SSND 
pályázati felelıs 

 
Eszti, áprilisban Czibolya Kálmán azt kérdezte tıled, 
milyen pályázatok futnak most a SZIGNUM-ban.  
- Legelsıként említeném, ami az egész idei tanévünket 
felöleli, a TÁMOP 3.1.4. Ezzel a lehetıséggel nem 
csak tárgyi eszközöket kaptunk, hanem a pedagógusok 
eddig végzett szellemi tevékenységét rendszerbe fog-
lalhatjuk, írásban is. Minden programunkat, így a Bá-
bel, a SZIGNUM, a sport-, és lelkinapunkat tudatos 
végiggondolás után illeszthetjük be jó gyakorlatként a 
pedagógiai programunkba. Ezzel aktívan hozzájárulunk 
szervezeti kultúránk megújulásához. Még hangsúlyo-
sabbá tudjuk így tenni az oktatás mellett a nevelést. 
Tehát, az innováció mellett fontos szerephez jut a kom-
petencia alapú oktatás, amely nem ezzel a kifejezéssel, 
de régóta alkalmazott módszer a SZIGNUM-ban. Ez 
jelenti az élményszerő tanítást, a diákok érdeklıdésé-
nek felkeltését és hatékony bevonását a tananyag elsa-
játításába. 
- Mennyire vagyunk aktívak pályázatírásban? 
- A másik TÁMOP projektünk, a nyertes Audiovizuális 
Emlékgyőjtés ebben a hónapban kezdıdött el. Négy 
pedagógusunk vezetésével, 16 diák vállalta, hogy meg-
tanulja az interjúkészítés technikáját, az operatıri fel-
adatokat azért, hogy diktatúrákat átélt kortanúkat szó-
laltassanak meg. Ezzel a gyerekek interaktív módon 
sajátítják el a magyar történelmet. Közben, pedig szá-
mos ismerettel is gazdagodnak.  
- Sok lehetıségünk van pályázni? 
- Nekem úgy tőnik, hogy egyre inkább a pályázatok 
világába mozdul el az iskolák finanszírozásának kérdé-
se. Jó példa erre, hogy a korábbi automatikusan kapott 
pedagógus továbbképzésekre idén már pályáznunk kel-
lett.  
- Számos pályázattal a hátad mögött rájöttél-e, mi a 
siker titka? 
- Kell hozzá profizmus, a formai követelményekre na-
gyon oda kell figyelni, precízen kidolgozni a munkát. 
A pénzügyi oldal bonyolultsága miatt szükséges a kül-
sı szakértı bevonása is. De az a legfontosabb, hogy 
megtaláljuk azt a pontot, ami a mi javunkra dönthet az 
elbíráláskor. A befektetett idı pályázattól függ, napok, 
hetek munkája szükséges hozzá, és a folyamatos ké-
szenlét. De nagyon szeretek ezzel foglalkozni. 
- Kinek tennél fel kérdést a következı számban? 
- Tóth Beatrixnak. Kíváncsi lennék arra, milyen tervei 
vannak a városi diák önkormányzati munkában.  

Fülekiné Szabó Anita 
tanító 

 
Anita, az áprilisi számban Börcsök Beáta tanító arra volt 
kíváncsi, leendı elsıs tanítóként, hogyan készülsz a jövı 
évi feladataidra. 
- Vegyes érzéseim vannak. Egyrészrıl nagyon várom a 
következı tanévet, és izgalommal tölt el a rám váró kihí-
vás. Másrészt jelenleg van egy harmadikos délutános cso-
portom is, akikre koncentrálok most. Hozzájuk képest biz-
tosan lassítanom kell szeptemberben, teljesen új tevékeny-
ségekben, feladatkörben helytállnom majd. Nagyon oda 
akarok figyelni a kicsik iskolába való beilleszkedésébe, 
hogy jól megalapozzam a késıbbi munkát. Sok segítséget 
kapok Majorosné Krisztától, rendszeresen bejártam hozzá 
órákat látogatni a mostani elsısöktıl és kikérem a vélemé-
nyét is. Szerencsére jön a nyári szünet, és akkor Balázs 
fiammal tudom tölteni minden idımet, aki óvodás még és 
így könnyen hozzászoktatom magam ehhez a korosztály-
hoz.  
- Találkoztál már az ismerkedı beszélgetésen a leendı 
diákjaiddal. Milyen benyomásaid voltak? 
- Úgy érzem, nagyon jó kis társaság került össze, érdeklı-
dıek, várakozva tekintenek az iskolakezdésre. Nekem fon-
tos, hogy már láttam ıket az óvodai munkájuk közben is 
és elfogadták a meghívásunkat a Bábel-napra is. Így már 
ismerısként fogjuk egymást köszönteni a tanévnyitón. 
Elıtte szeretnék a délutános kollégámmal, Melindával 
minden családot meglátogatni, hogy még inkább elmélyül-
jön a kapcsolat közöttünk. Többen jól tájékozódnak már a 
SZIGNUM-ban, ide jártak nyelvi oviba, testvérük, roko-
nuk, az intézmény jó híre miatt döntöttek mellettünk. 
Cserfes, vidám, nyitott kisdiákokra, és együttmőködı szü-
lıkre számítok az elsı tapasztalataim alapján.  
- Hogyan tervezed a tanítói munkádat? 
- Borsosné Melindával fogunk tantárgy felosztásos mód-
szerrel oktatni. Osztályfınökként én tanítom a magyart és 
a testnevelést, Melinda pedig a matematika, világlátó és az 
ének tantárgyakat. A hittan és angol órákat szaktanárok 
fogják tartani. Azt gondolom, Melindával jól együtt fo-
gunk mőködni, kölcsönösen kiegészítjük a másik munkáját 
majd. A tankönyvek kiválasztásának a jól bevált módsze-
rekre, és a kollégák tapasztalataira hagyatkoztam.  
- A jelenlegi csoportod tudja, hogy negyedikben már nem 
lesztek együtt? 
- Már mondtam nekik. Ismerik Juditot és szerintem kíván-
csian várják ıt délutános nevelıként.  
- Köszönöm a bemutatkozást. Kitıl és mit kérdeznél? 
- Hedvig nıvértıl. Érdekelne, hogy milyen fázisában van 
most a makói cserkészélet szervezése. 

     FELE-MÁS 

FELHÍVÁS! Kedves Cserkésztestvérek és Érdeklıdık! 
   Örömmel tudatjuk, hogy Makón újraindult a cserkészet. A cserkészjelöltek fogadalomtétele és a kiscserkész-
jelöltek ígérettétele 2010. június 27-én, Szent László napján lesz az újvárosi katolikus templom búcsúi miséje kere-
tében. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra!  Arra kérünk mindenkit, hogy lehetıségeitekhez mérten támo-
gassák csapatunkat! A volt cserkészektıl meglévı ruházatot, felszerelést szívesen megvennénk féláron. Akinek már 
nincsenek meg a cserkész felszerelései, de szívesen támogatná a nyári táborozásunkat 1000, 2000 vagy 3000 Ft-tal, 
megteheti a címoldali számlaszámon. 



 

 

ELBŐVÖLİ 
 
Így lehetne leginkább jellemezni a III. Bábel-napunk 
egyik kiemelkedı programját. A már hagyománynak szá-
mító, kistérségi rendezvényünkön a leendı kisiskolások és 
alsós tanulóink csodás események szemtanúi és résztvevıi 
lehettek. Szőcs László bővész mősora azonban nem csak 
a gyerekeket varázsolta el. A titkok nyomába eredtünk… 
- Mióta foglalkozik varázslással? 
- Nem olyan régóta, úgy 45 éve. ☺ Hivatásszerően közel 
negyed évszázada. 
- Honnan jött az ötlet? 
- Középiskolásként gyakorlaton vettünk részt, ott egy 
kollégám foglalkozott bővészkedéssel, ami nagyon meg-
tetszett nekem. İ mutatott elıször trükköket, majd taní-
tott is, kártyával, zsinórral, kendıvel mutatványokat. 
- Mi a legfontosabb ehhez a szakmához? 
- Elsısorban találni kell egy olyan mestert, aki megtanítja 
a fortélyokat, nagyon fontos a kitartás is. Sajnos a kellé-
kek igen drágák, ezért a szükséges anyagi hátteret is biz-
tosítani kell a beszerzésükhöz. Ha úgy érzi az ember, 
hogy már rendelkezik elegendı gyakorlattal, akkor el 
lehet menni vizsgázni, Budapestre, az artista képzıbe. 
Ott, egy komoly szakmai zsőri elıtt kell a tudásról szá-
mot adni, egy tíz perces zenés és egy szöveges mősorral, 
a jelenlévık bevonásával. Utána döntenek a jelölt alkal-
masságáról. Az én bemutatkozásomon jelen volt Rodolfo, 
aki abban az idıben a legismertebbnek számított a szak-
mában. 
- A produkcióban a gerlék és egy gyönyörő perzsamacska 
is csodás átalakuláson ment keresztül! 
- İk a saját háziállataim, elég jól bírják a kiképzést.☺ 
Nagyon sokat kell velük foglalkozni, fiatal koruktól kezd-
ve. Két-három hónap szükséges, míg betanulják a mutat-
ványt. És persze sok nyugtató sem árt a gazdának ad-
dig.☺ 

- Mindent tud varázsolni? 
- Persze…Szoktam tanárnıket is eltüntetni.☺☺ 
- Mi számít a legnehezebb trükknek? 
- A kártya- és zsinórmutatványok nem egyszerőek. Az 
állatos számokra is nagy koncentrációt igényelnek, de 
számomra a legkedvesebbek, mivel a közönség is ezeket 
szereti a legjobban. A magyar gazdaság gondjait is bizo-
nyára megoldaná, ha tisztában lennének a vezetık azzal, 
hogyan lehet kendıbıl pénzt varázsolni.☺ 
- A felnıttek ugyanúgy szeretik a bővészkedést, mint a 
gyerekek? 
- Két véglet között mozognak az emberek. Vannak, aki-
ket teljesen lenyőgöz a varázslat, s akadnak olyanok is, 
akiket bosszant, hogy nem tudnak a trükk megoldására 
rájönni. A gyerekek viszont feltétlen rajongással viszo-
nyulnak a produkciókhoz, ık és az idısek számítanak a 
leghálásabb közönségnek. Sokan igénylik az ilyen típusú 
fellépéseket, szinte naponta adok elı a több mint 150 mu-
tatványom közül, kedvem szerint. A többi, közel 400 
trükk otthon a szekrényben várja, hogy elıvegyem ıket. 
- Jó közremőködık voltak a SZIGNUM-os gyerekek, 
felnıttek? 
- Nagyon aranyosan viselkedett mindenki, azt tapasztal-
tam, mindenkinek tetszett az elıadás. 
- Varázsoljon el bennünket máskor is! 

Sz. A.  

NEM MELLÉBESZÉLTÜNK! 
 

2010. április 27-én került sor a SZIGNUM-ban a kistérsé-
gi Bábel-nap megrendezésére. A már hagyománynak szá-
mító Nyelveken Szólás Napja minden eddigi érdeklıdést 
felülmúlt. A város és térség iskoláit 68, négyfıs csapat 
képviselte. Az idei, 3. alkalom az ünnepek, szokások, 
viseletek téma köré szervezıdött. A nemes elméleti és 
színpadi versengést iskolánk idegen nyelvi munkaközös-
sége szervezte. Köszönjük a résztvevı csapatok és felké-
szítı nevelıik munkáját!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vetélkedı az alábbi eredményekkel zárult: 
I. korcsoport (5-6. osztály): 

1. Bábeli Zőrzavar, Almási iskola 
2. Hollywood Stars, JAG 
3. Aranyalma, Almási iskola 

II. korcsoport (7-8. osztály) 
1. Girls in Wonderland, JAG 
2. Friends, Kiszombor 
3. Kisokos, Almási 

III. korcsoport (9-12. évfolyam) 
1. Ribizli, Karolina iskola, Szeged 
2. Bad girls, SZIGNUM 
3. Ringló, Karolina iskola, Szeged 

 
A gyıztes csapatok könyv- és ajándékcsomag  

jutalomban részesültek.  
Gratulálunk! 

A nagy sikerő Bábel-nap beszámolóját a következı  
számban közöljük! 

EGY HÓNAP- EGY AFORIZMA 
“A legnagyobb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, a feltétlen szeretet,  

a széttárt karok és egy készséges fül.” (ismeretlen) 



 

 

SZIGNUM oldal 
AZ ÉRETTSÉGI 

 
   Az idei matúra iskolánk történetében a tizenegyedik már. Alapjaiban nem különbözik az el-
múlt esztendık kétszintő megmérettetéseitıl, csak minimális módosítás történt egyes vizsgák 
leírásában. Nálunk továbbra is népszerő az elırehozott vizsga: a mindig kedvelt informatika 
mellett a latint, az angol nyelvet választotta egy-egy diák. Ilyen vizsgát olyan tárgyból érdemes 
11-eseknek tenni, amit 10. után már nem tanulnak – különben osztályozó vizsga kell hozzá. 
   A kötelezı magyar, matematika és történelem mellett, angolból, németbıl, franciából és la-
tinból, valamint biológiából, informatikából vizsgáznak tanítványaink - és továbbtanulásuk elı-
segítésére néhány volt diákunk is- a SZIGNUM-ban. Emelt szintő vizsgát tesz angolból egy tanuló. 
   Az írásbelik május 3-án kezdıdtek, és 19.-ig tartanak. A szóbeli középszintő vizsgák idıpontja június 17. Érettségi 
elnökünk egy magyar szakos, hódmezıvásárhelyi tanárnı lesz. 
   Az érettségin különösen fontos a precíz adminisztráció, amit egy igen jól használható szoftver is segít. Ezt Szabó 
Zsuzsanna iskolatitkárunk kezeli óriási odafigyeléssel, a szóbeli vizsgák jegyzıje pedig Kulcsár Judit tanárnı lesz. 

Horváth János igazgató-helyettes 

PÁLYÁZATI HÍRMONDÓ 
 

A SZIGNUM a nyertes TÁMOP-pályázatain túl folya-
matosan figyeli a pályázati lehetıségeket, Eszti nıvér 
vezetésével.  
   Elbírálás alatt van jelenleg a Szent Gellért Kollégium 
energetikai fejlesztésére beadott munka, amely sikeressé-
ge esetén lehetıvé fogja tenni diákotthonunk napkollek-
torral való felszerelését. Ezzel a melegvíz ellátás környe-
zetbaráttá és költséghatékonyabbá válhat. 
   A hagyománynak tekinthetı júniusi SZIGNUM-
napunkra Diák Önkormányzatunk pályázott Borsosné 
Majoros Melinda vezetésével. A pozitív eredmény foly-
tán ping-pong asztalt, csocsót és extrém sporteszközöket 
szerezhetünk be erre az alkalomra. 
   Háromféle Comenius pályázat közül az iskolai együtt-
mőködésre vonatkozót Csapóné Mátó Mónika kollégánk 
fogja össze.  

  Ennek okán 
részt vett már egy 
lengyelországi 
találkozón, ahol 
két éves projekt 
keretében, négy ország között, kölcsönös látogatási meg-
állapodás született. 
   Másik lehetıségként realizálódhat a tanár-asszisztens 
fogadása, amelynek keretében egy EU-s országban vég-
zett pályakezdı angoltanár önkéntesként dolgozhat ná-
lunk egy évig. Megismerheti az iskolarendszerünket és 
cserében besegít a tanításba és a SZIGNUM programjai-
ba is. Júniusban derül ki, hogy örülhetünk e ennek. 
   A harmadik egy egyéni pedagóguspályázat, ahol Domi-
nika nıvér nyert, és ezért a nyáron két hetet Angliában 
tölthet majd nyelvi továbbképzésen. 

-sza- 

SZÁMÍTOTT A SZAVUK – GIMIS LELKINAPOK 
   Rendhagyó és nagyon sikeres diák lelkigyakorlat zajlott 
a SZIGNUM-ban áprilisban. A hat 
gimnáziumi évfolyam három napon 
keresztül nem a hagyományos osztály-
keretekben, hanem vegyes csoportok-
ban vett részt a változatos programo-
kon.    
  Létrejött egy diák önkormányzatos 
csoport, akik a „Számít-e a szavunk?” 
kérdéskört járta körül film, beszélgetés 
és kommunikációs gyakorlatok segítsé-
gével. Alapkoncepciónk azt volt, hogy olyan témákat 
érintsünk, amelyek iránt ebben az életkorban fogékonyak 
a diákjaink, például önismeret, párkapcsolat. Bevontuk 
ıket a szervezésbe is, kérdıíveken, ötletgyőjtéssel tájéko-
zódtunk arról, mi érdekelné ıket. Ez az orientálódás adta 
a csoportképzés alapját is. A „legütısebb” program talán 
az egyéni életút megéltetése volt, csukott szemmel. Fel-
kavaró tapasztalatok is voltak, milyen világtalannak len-
ni, látás nélkül a többi érzékszervünkre hagyatkozni, mert 
ahhoz vagyunk szokva, hogy a mai világ árasztja a sze-

münkbe a különféle ingereket. Az élmény témája pedig 
befelé forduló, elgondolkodtató jellegő volt, ami meg-

érintette a diákokat. A másik elgondol-
kodtató színfoltja a lelkinapok lezárása-
ként, a Lakmusz Rögtönzések Színháza 
volt. Itt reflektálhattak a gyerekek 
mindarra, ami a három nap alatt történt 
velük. Itt mindenki kapott lehetıséget 
arra, hogy meséljen a saját élményérıl, 
de azzal a felelısséggel, hogy az elı-
adót és a közönséget is önismerethez 
segítse. Tehát, a tévés show-

mősorokkal ellentétben itt nem a megbotránkoztatás, in-
dulat kiváltás volt a cél, hanem az érzések, gondolatok 
feldolgozása és építı visszajelzések adása. Új elem volt a 
szervezésben a szülık, külsı segítık bevonása. Köszön-
jük az iskola nevében pedagógusaink, hitoktatóink, Diák 
Önkormányzatunk, Borsosné Majoros Melinda tanárnı, 
Kasuba Róbert, Kövesdi Zsolt és Varga Attila atyák, 
Miklai István, Szabó Mihály és Anikó, Ölei Rita és 
Kajári Zoltánné szülık segítségét. 

A szervezık nevében: Eszti nıvér  



 

 

LELKISÉG 

VENDÉG-SAROK 
 

Egynapos látogatásra érkezett a SZIGNUM-ba a Miasz-
szonyunkról Nevezett Szegény Iskolanıvérek 
generátusának két tagja. Életükrıl, vizitációs tapasztala-
taikról faggattuk ıket.  
- Kérem, mutatkozzanak be! 
- Carol-Jean nıvérnek hívnak. Az iskolanıvérek nemzet-
közi kongregációjának vezetésébe tartozom. Eredetileg az 
USA Illinois államából származom, jelenleg Rómában 
élek. Hét társammal együtt dolgozom, a feladatunk, hogy 
a világ 35 országában található közösségünket összefog-
juk, és a munkájukat vizsgáljuk. 
- Dominica nıvér vagyok és Németországból érkeztem. 
Mielıtt a vezetıségbe beválasztottak, magam is tanár 
voltam. 30 évig tanítottam és igazgatóként iskolát irányí-
tottam. 
- Mi a látogatásuk célja, itt a SZIGNUM-ban? 
- C.-J. SSND: Szeretnénk megismerni a Magyarországon 
mőködı közösséget, vezetıiket és segítıiket. Ezáltal le-
hetıséget kívánunk nyújtani a nemzetközi összefogásra, 
és a hatékony integrációra. 
- Mennyi idıt töltenek hazánkban? 
- D. SSND: Összességében egy hónapot. Ez idı alatt Bu-
dapestre, Debrecenbe és Szegedre is ellátogatunk, itt Ma-
kón csak egy napig vizitálunk. A rendelkezésre álló rövid 
idıt próbáljuk kihasználni, nıvértársainkkal, gyerekekkel 
és a pedagógusokkal is találkozunk. Ezután Szerbiába és 
Romániába utazunk majd tovább. 
- Milyen benyomásaik vannak a SZIGNUM-ról? 
- C.-J. SSND: Rögtön megérkezésünk után, megkapott 
annak a munkának a hangulata, ami itt végeznek a nıvé-
rek és a tanárok. Tiszteletre méltó az az erıfeszítés, ami-
vel próbálják átadni a diákoknak a hitet és nevelni ıket. 
Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy épp a lelkinapok 
keretében van lehetıségünk ismerkedni az intézmény 
életével. 
- D. SSND: Ilyen rövid idı alatt is megtapasztaltuk azt a 
büszkeséget, amit az itt dolgozók és tanulók éreznek in-
tézményük iránt. A kongregációnk legfıbb alapelve, 
hogy az egész ember formálására vállalkozunk. Ezt akar-
juk hirdetni a világban és ennek szép példáját láttuk itt 
most. Mindenkihez el kell juttatnunk ezt a tanítást, és azt 
látjuk, Makón erre törekednek. 

- Milyen különbségeket lát, más országokhoz viszonyítva? 
- C.-J. SSND: Az oktatási rendszer szerkezete mindenütt 
más. Alapvetı eltéréseket látunk a csoportok méretében 
és a pedagógusokra háruló munka nehézségében. De ami-
re figyelünk, bárhol járunk, az amiben közösek vagyunk, 
ami összeköt bennünket. Ilyen kapocs például az, aho-
gyan az iskoláink a szülıkkel és a gyerekekkel tartják a 
kapcsolatot. 
- D. SSND: Leginkább az együtt munkálkodás ragad 
meg. Hivatásunk, küldetésünk csak ezáltal valósítható 
meg. 
- Milyen tanácsokat fogalmaznak meg az itt dolgozók szá-
mára? 
- C.-J. SSND: Folytassák azt a munkát, amit elkezdtek. 
Nagyon sok odaadó pedagógussal találkoztunk, akik ben-
sıséges kapcsolatban vannak a tanulókkal. Komoly ered-
ményeket ért el az intézmény eddig, kitartásra biztatjuk 
ıket. 
- D.SSND: Személyes meglátásom, hogy a nyelvtanításra 
a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetni, mert a 
gyerekek nagyon fogékonyak erre. Könnyen és gyorsan 
elsajátítják az ismereteket és a nemzetközi kapcsolatok 
révén ezt biztosan tudják kamatoztatni majd. 
- Hogyan zárul a vizitációs körútjuk? 
- Magyarország után már csak Románia van hátra. Ezután 
visszatérünk Rómába, beszámolunk tapasztalatainkról és 
kiértékeljük azokat. 

 
Az interjút a Makó Városi Televízió készítette 2010. ápri-
lis 21-én, a közremőködı tolmács Csapóné Mátó Mónika 

tanárnı volt. 
Sz. A.  

A HÓNAP  

MOTTÓJA 

Tapasztalatból tudom, Mária, hogy Te vagy a Tengercsillag, a szomorúak vigasztalója és segítıje, a 
szegény bőnösök menedéke, az irgalmasság Anyja.                              (Gerhardinger Mária Terézia) 

Boldog Terézia anya ünnepe: május 9. 

CSERKÉSZ-HÍREK 
 

   Az V. Cserkészkerület Pusztamaróton, a Gerecse hegységben szervezi nagytáborát, (KENT) 2010. július 8-
18. között, melyen 25 fıvel veszünk részt. A tábor keretmeséje a honalapítás, jelmondata: „İseink hitével a 

holnap hısei.”  
   Akik nem tudnak részt venni a táborozáson és anyagilag sem tudják támogatni a tábor létrejöttét, azokat arra kér-
jük, hogy imádkozzanak a tábor sikeréért.  
Elıre is köszönünk minden segítséget! Visszajelzéseket Miklai István címére küldjétek: miklaipisti@gmail.com 

Carol-Jean nıvér  Dominica nıvér  



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL - válogatta az IDB - 

Jeles napok:  
Anyák napja 
  Minden évben van egy 
kedves nap, amirıl sosem 
feledkezünk meg. Ekkor 
köszöntjük Édesanyánkat. 
A gyermekek és a felnıt-
tek szívében az édesanya 
különleges helyet foglal 
el. İ az, aki számára mindig mi, a gyermekei vagyunk a 
legfontosabbak, ı az, akivel örömünket, bánatunkat min-
dig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. 
„Az életben a legtöbb szépség kettesével, hármasával, 
tucatjával vagy százával bukkan fel. Rengeteg rózsa, csil-
lag, naplemente, szivárvány, fivér és nıvér, nagynéni és 
unokaöcs, de csupán egyetlen ANYA van a világon.” 
 
 
Friss diákhírek: 
 Iskolánkban április 29-én zajlott le a városi diák-
önkormányzati képviselık hivatalos választása. A rövid 
kampányidıszak során, plakátokból és a diákmédia hírei-
bıl tájékozódhattak a tanulók, a három induló jelölt el-
képzeléseirıl, programjáról. A választás napján 5-12. 
osztályig, diákigazolvány felmutatásával reggel 8 és dél-
után 3 óra között szavazhattak a tanulók. Az IDB válasz-
tási bizottságának tagjai ezután elvonultak és összeszá-
molták a leadott szavazatokat, melynek eredményeként a 
2010/2011. tanévben, Makó városában Tóth Beatrix 10.G 
osztályos diákunk képviseli majd a SZIGNUM-ot. 

Vicc-morzsa: 
A szıke nı bemegy a játékboltba:  
- Jó napot! Van rózsaszín párduc?  
- Persze, parancsoljon!  
- Más színben nincs? 
 
Elképesztı tények: 
1. Agyunk energiájának egyharmadát látásra fordítjuk. 
2. Az ausztráliai Nagy-korallzátony a leghatalmasabb élı 
„építmény” a világon. 
3. A nyelveden körülbelül kéthe-
tente új ízlelıbimbók nınek. 
4. Teknısök már a dinoszauru-
szok elıtt is éltek a Földön. 
5. A só egykor fizetıeszköz volt.    
         
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Toy Story 3. 
Családi, animációs, kaland, vígjá-
ték 
 
Andy bizony már felnıtt, nemsokára fıiskolára fog járni, 
így játékait, Woodyt, Buzzt és a többieket egy dobozba 
pakolja. A játékokkal teli doboz hamarosan egy olyan 
helyre kerül, ahol kisgyermekek várják ıket, és koránt-
sem kesztyős kézzel bánnak hıseinkkel. Woody, a bátor 
cowboy úgy dönt, kiszabadítja a többieket, és megpróbál-
nak együtt kimenekülni... 
                

     Magyar mozibemutató: 2010. június 17. 

TESZ-VESZ-ÚJVÁROS 
  Március 20-án délután 2 órakor találkoztunk az Újvárosi plébánián és részt 
vettünk a templomkert rendbetételében. A gyerekek ástak, metszettek, gyom-
láltak, gereblyéztek és mindeközben nagyon vidámak voltak és jól érezték ma-
gukat. Uzsonnára szendvicset, teát, almát és narancsot kaptak. Annyira aktívak 
voltak, hogy egy felnıtt „teljes munkaidıben” nekik osztotta a feladatokat és 
szervezte ıket, mert olyan gyorsan és hatékonyan dolgoztak. 
   A SZIGNUM tanulói közül gyermek vett részt a munkában: Miklai Zsolt 8. G, Miklai Péter, Csíki Patrik, Szőcs 
András, 7. G, Csíki Botond, Korcsog István, Fodor Roland, Miklai Gergı 4. osztály, Miklai László 3. osztály, Mar-
si Gergı 2. B. Más iskolák tanulói is kivették részüket a munkából: Szécsi László a Kertvárosi, Bere László az 
Almási utcai, Marsi Tamás a Kálvin téri tagintézmény tanulója. Sajtos Máté pedig a József Attila Gimnáziumba 
jár. Közös volt bennük, hogy mindnyájan az újrainduló cserkészcsapat tagjai és hogy annyira aktívak voltak, hogy 
egy felnıtt „teljes munkaidıben” nekik osztotta a feladatokat és szervezte ıket, mert olyan gyorsan és hatékonyan 
dolgoztak.                                                                                                                                        Miklai István szülı 

EGY HÁZI-RECEPT 
Rákóczi túrós 

   Gyermekkorom vasárnapi ebédjeinek ízeit 
jelenti nekem ez a sütemény, amit mi „habos-
túrós pite” néven emlegettünk otthon. Késıbb 
magam is próbálkoztam vele, de anyukám keze alatt 
mindig jobban sikerült. Ez nem a recepten múlt, amit 
bátran ajánlok mindenkinek.  
Hozzávalók: A tésztához: 15 dkg vaj, 25 dkg liszt, 1 cs 
sütıpor, 2 tojás sárgája, 2 kanál tejföl, 3 kanál porcukor, 
csipetnyi só. 

  A hozzávalókat összegyúrjuk, egy órát pihen-
tetjük. Közben elkészítjük a tölteléket. 
Töltelék: fél kg túró, 2 tojás, csipetnyi só, re-
szelt citrom héja, 1 cs vaníliás cukor, 20 dkg 
cukor. 

   A tölteléket jól összedolgozzuk és a tepsibe ujjnyi vas-
tagra nyújtott tésztára simítjuk, sütjük. Amikor félig 
megsült a tészta, akkor tesszük rá a habot: 4 tojás fehér-
jébıl verjük, 2-3 kanál cukrot adunk hozzá, majd ráken-
jük a töltelékre, és darabos dióval hintjük meg.  180 fo-
kos sütıben készre sütjük. Nagyon finom! Jó étvágyat! 



 

 

HÍREK, HIRDETÉSEK 
Pályázati sikerek 

A makói József Attila Gimnázium Ollexik Viktor Alapít-
ványának magyar irodalmi pályázatán Bajer István (12.G) 
I., Gyursánszki János (11.G) III. helyezést ért el. Szép 
eredményükért oklevelet és pénzjutalmat kaptak. Felkészí-
tıjük Mészáros Ildikó tanárnı volt. Gratulálunk nekik! 

Akire büszkék vagyunk 
Több éves gimnáziumi tanulmányi és közösségi munkájá-
ért a Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány, ballagási 
jutalomban részesítette Sulik Anikó 12. G-s ballagó diá-
kunkat. Büszkék vagyunk rá!  

Köszönetek 
Köszönetet mondunk öregdiákunknak, Bagosi Attilának, 
aki évek óta számos virág felajánlásával járul hozzá balla-
gásaink ünnepélyessé tételéhez. Köszönjük a SZIGNUM 
énekkarának és a belvárosi templom Szent István Zeneka-
rának szolgálatát a gimnazisták ballagásán. Vezetıjük 
Szőcsné T. Kis Gabriella tanárnı volt, segítıi Tóth Zsolt, 
Hudák Szabolcs, Reiszné Surinás Piroska, Majoros Melin-
da pedagógusok. Önzetlen munkájukért az iskola nevében 
hálásak vagyunk!  

Röplabda bajnokság 
2010. április 20-án, kedden került sor a SZIGNUM 5., 
házi röplabda bajnokságára. A gimnazista osztályok ha-
gyományos versengése idén a ballagó 12. osztály gyızel-
mét hozta, ıket a 11.-esek követték. A képzeletbeli dobo-
gó alsó fokára a 10. évfolyam csapata állhatott fel. A ne-
mes küzdelem helyezettjei kupát és oklevelet kaptak. A 
csapatok edzıje Kispál Csaba testnevelés tanárunk volt.   

Földrajzos eredmények 
A Szentesen rendezett, országos Teleki Pál földrajz és 
földtan versenyen Reisz Piroska és Vincze Vivien 8. G 
osztályos tanulóink szépen helytálltak. Gratulálunk! Fel-
készítıjük Tichy-Rácsné Bodré Ágnes tanárnı volt.  

Lengyel megemlékezés 
A magyar kormány az évszázados sorsközösségen alapuló 
lengyel-magyar barátságra tekintettel, osztozva a lengyel 
nemzetnek Lech Aleksander Kaczynski, a Lengyel Köztá-
raság elnöke halála miatt érzett gyászában nyilvánította 
gyásznappá április 17-ét. A nemzeti gyásznaphoz kötıdı-
en az általános iskolák az ötödik évfolyamtól kezdıdıen, 
a gimnáziumok, a szakközépiskolák, valamint a szakisko-
lák tanóra keretében tartottak megemlékezést a pénteki 
tanítási napon. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
minden közoktatási intézménynek háttéranyagot juttatott 
el a lengyel-magyar kapcsolatok történetérıl. (forrás: 
MNO Online) 

Holokauszt emléknap 
A parlament 2000-ben nyilvánította április 16-át a 
holokauszt áldozatainak emléknapjává. Ezen a napon a 
SZIGNUM gimnazistái is megemlékeztek az emberiség 
történetének egyik legnagyobb tragédiájáról.    

Kiadja a Szent István  
Egyházi Általános Iskola és Gim-

názium, Szent Gellért  
Diákotthon 

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

szignum@szignum.hu 
www.szignum.hu 

Felelıs kiadó:  
Szőcs Péter 
Szerkesztı:  
Szabó Anita 

Fotó: Majoros Márton 
Tördelés:  

Hudák Szabolcs 

Szupervízió 
Esetmegbeszélı csoport alakult a SZIGNUM-ban Hári 
Ildikó SSND nıvér vezetésével. A három alkalomra 
szerzıdött, hét fıbıl álló pedagógus csapat arra vállal-
kozott, hogy saját szakmai tapasztalataikat dolgozzák fel 
konkrét esetek, elakadások közös megoldásán keresztül. 
Így, olyan alkalom teremtıdött számunkra, ahol beszélni 
tudunk nehézségekrıl, konfliktushelyzetekrıl, és tanulá-
si lehetıséget is biztosít, hogy valamit megértsünk ön-
magunkról, saját helyzetünkrıl.  
Az eddigi két foglalkozáson a következı kérdéseket tet-
tük fel:  
Mi foglalkoztat a munkánkban most? - Minek járnánk 
utána? Melyik az az eset, amelyikhez tanácsot szeret-
nénk kapni? Mit szeretnénk tisztázni? 
Rögtön megtapasztalhattuk, milyen nehéz kérdést meg-
fogalmazni, de sok hasznos tudást is szereztünk. Nem a 
„mit kell csinálnom? ” kérdésre kerestük választ, hanem 
idıt kaptunk arra, hogy a szupervízor és a csoport segít-
ségével új szempontot, új megközelítést, új látásmód 
találunk a helyzetünkhöz, ami aztán eligazít abban, hogy 
mit tegyünk, hogy aztán szabadabban válasszuk ki egy-
egy helyzetben a reakciónkat, s ne belsı kényszerbıl 
ismételjünk begyakorolt, rosszul ható mintát. Mindezt 
azzal a bizalommal tettük, hogy egy fellépı nehézség 
megmutassa a fejlıdésünk irányát, s a tanulás, növeke-
dés lehetıségét hordozza. Az utolsó szupervíziós alka-
lom május 10-én lesz.  

Kreatív Kézmőves tábor 
A nagy sikerő táborozási lehetıség az idén is folytató-
dik! 3 turnusban várja az érdeklıdıket Gyırfi Józsefné 
Mónika néni. Július 5-9., július 19-23., és augusztus 2-6. 
Mindhárom táborban más-más tárgyak készülnek majd. 
A tábor részvételi díja, iskolánk tanulóinak 4000 Ft, ami 
tartalmazza a felhasznált anyagok beszerzési költségét. 
Jelentkezési és fizetési határidı: június 11. (péntek). A 
jelentkezés csak a befizetett összeggel együtt lehetséges! 
A foglalkozások pontos programja jelentkezéskor vehe-
tı át. 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2010. MÁJUS 

3. h Írásbeli érettségi kezdete 

13. cs Tanári lelki délután névnapozással egybe-
kötve 

20. cs Munkaértekezlet 
Diák lelkinap 1-6.évf. 

26. sze Kompetencia mérés 
4., 6., 8., 10. évf. matematika, olvasás,  
szövegértés területen 

27. cs Kihívás napja 

28. p Pedagógus napi ünnepség 

 Osztálykirándulások lehetısége.  
Itthon maradtak számára: iskolai feladatok 

31. h- 
JÚN. 
2. sze 

Tanévet záró vizsgák osztályonkénti beosz-
tás szerint 
 

3. cs- 
9. sze 

Emelt szintő szóbeli érettségik 


