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NYÁRI SZÜNETET KÍVÁNUNK 

DOLGOZÓINKNAK, TANULÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK!  

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium      
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BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
 

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk, 
Lehet, hogy léptünk bizonytalan, 

De indulunk, a szépet, jót akarjuk, 
S érezzük: hitünknek szárnya van.”  

(Juhász Gyula) 
   A SZIGNUM nyolcadikos tanulóinak ballagási ünnepségére 2010. 
június 12-én, szombaton kerül sor, amely 9 órától virágátadással kezdő-
dik, és az intézménytől való búcsúzás után, szentmisével záródik. 
A 8. a osztály tanulói a 2009/2010-es tanévben: Bader Anita, Bader 
Jenifer, Bakos Roxána, Csontos Norbert, Filipkó Viktória, Gajda 
Mária, Kreutz Martin, Mészáros Ágnes, Nagy Enikő, Nagy Valentina, Németh Alexandra, Ruck Ferenc, Tari 
Imre Krisztián. Osztályfőnökük: Kiss Pál Gábor 

GAZDAG ERZSI: NYÁR 

Cserregnek a verebek. 
Nagy újság van, gyerekek! 

Kis kertünkben hajnalra 
kinyílott a hajnalka. 

 
Itt a meleg, itt a nyár! 
Mezítláb jár a madár; 

ha elvásik a talpa, 
felrepül a bokorra. 

 
Nézd, hogy zsibog az utca! 

Mennyi lányka, fiúcska! 
Rétre mennek labdázni, 

fogócskázni, cicázni. 

KERÉKPÁROS NYÁRI TÁBOR 

A Kerékpáros Baráti Kör nyári 
tábort szervez 2010. július 13-
17-ig (keddtől szombatig), Gyu-
lára. Programok: Nagyszalonta, 
Körösök vidéke, Gyula, Békés-
csaba. Szükséges útlevél vagy 

személyi igazolvány, diákigazolvány, megfelelő ke-
rékpáros öltözék, hálózsák. A szállás, a 3 közös étke-
zés, a belépők, a vonatjegy költsége összesen, kb. 
8000 Ft lesz, melynek felét az Alapítvány fizeti. Je-
lentkezni 2000 Ft beadásával, Horváth János igazga-
tó-helyettes úrnál és Majoros Mártonnál lehet a gaz-
dasági irodában. 

JELES NAPOK JÚNIUSBAN 

5. Környezetvédelmi világnap 
6. Úrnapja (főünnep): elsőáldozás a Szent Ist-
ván Király templomban  
8. Medárd napja: Időjárásjósló nap. A közhie-
delem szerint, ha ezen a napon esik az eső, ak-
kor negyven napig esni fog. 
10. Margit napja: a vértanú Szent Margit ün-
nepe A retek-, és káposzta-, lenvetés ideje 
11. Jézus Szent Szíve (főünnep) 

 
13. Páduai Szent Antal napja: A háziállatok 
patrónusa, az egyház legfőbb "alamizsnás" 
mestere. Kultuszát a ferencesek terjesztették el. 
Dologtiltó napnak tartották. 
24.  Szent Iván napja: A nyári napforduló ün-
nepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles nap-
ja, Keresztelő Szent János születése (főünnep) 
29. Péter-Pál napja: Szent Péter és Pál aposto-
lok vértanúhalálának feltételezett napja. 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

TIPPEK A NYÁRRA! ( 1. RÉSZ) 
Csak egy pár ötlet…Bár tudjuk, te találékonyabb vagy! 

- Rossz időben: szervezz egész estés mese/mozi maratont 
a barátaiddal otthon a kedvenc filmjeidből! 
- Nézz néha filmet az általad tanult idegen nyelven! 
(hasznos és szórakoztató!) 
- Építs homokvárat! (idősebbek is elkezdhetik!) 
- Lábtengózz! Frizbizz! 
- Lepd meg szüleidet tiszta lakással, mosogatással, rend-
rakással… 
- Biciklizz! 
- Kirándulj a családoddal! Szedj mezei virágcsokrot! 
- Kérdezd meg a szomszéd idős nénit/ bácsit, segíthetsz-e 
valamiben! 
- Menj pecázni! 
- Feküdj a fűbe és nézd a felhőket, vagy szundíts egy 
lombos fa alatt! 
- Készíts fényképes naplót a nyaradról! 
- Locsold meg a kerti virágokat! 
- Segíts a gyümölcsszedésben! 
- Írj verset! (tanulj meg egyet!) 
- Gondolkozz az élet nagy dolgain! 
- Gondozd a virágoskertet! 

- Vezess naplót! 
- Iratkozz be a helyi könyvtárba! (ha még nem vagy) 
- Olvass valamit, amit a barátod/tanárod ajánl! 
- Rendezz kosármeccset a barátaiddal! 
- Játssz az állatoddal! Gondozd rendesen! 
- Ugráló kötelezz! 
- Készíts meglepetés süteményt! 
- Tarts számítógép mentes napot! 
- Vedd észre, ha valahol jót tehetsz! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A legfontosabb, hogy töltsd tartalmasan a szünidőt!  
Vigyázz magadra! Hallgass a szüleidre!  

Élményekkel gazdagodj! Szeptemberben találkozunk! 

KÉT NAP AZ ERDEI ISKOLÁBAN 
 
  Az 5.a osztály május 6-7-én kirándulást szervezett Mártélyra Gabi néni 
vezetésével, az Erdei Iskolába. Kíváncsian vártuk, vajon milyen is egy 
ilyen intézmény és hol található. Meglepetésünkre, a suli a falu közepén 
fekszik, közvetlenül a templommal szemben, és ez valójában egy 
Klebersberg Kúnó-féle régi iskolaépület volt. Megérkezésünk után, rögtön 
birtokba vettük a szállásunkat. A fiúk szobája különleges volt, egy galériát 
alakítottak ki a fekvőhelyeknek. A lányok emeletes ágyakon aludhattak. A 
kísérő tanárainknak külön helyiségük volt, de mint utólag kiderült, ez sem 
biztosította számukra a zajmentességet és a nyugodt éjszakai alvást. (mi jól 
éreztük magunkat ☺) Az épületben még volt egy nagy társalgó, ahol étkez-
ni tudtunk, énekelni és játszani. Így az esős időjárás sem szegte kedvünket 
az első délutánon. Az udvar igazi, felfedezni váró csoda volt számunkra. 
Még a fiúk kedvence is ezúttal a Baba volt.    
  Természetesen egy lóról van szó, akit az égi áldás után inkább vízilónak 
nevezhettünk.☺ Sokat foglalkoztunk vele, etettük és ő volt a fényképek 
sztárja. Mellette még két, félénknek nem nevezhető kecske is állandó neve-
zetességnek számított. A ligetes környék jó búvó- és tanácskozási helyként 
szolgált. Az étkezések a település iskolájában zajlottak. (Bár bőséges pótlást 
kaptunk az itthoni konyhás néniktől is, köszönjük!☺)Itt ismerkedtünk össze 
azokkal a diákokkal, akik barátságos focimeccsre hívtak ki bennünket. A 
nemes versengés a helyiek győzelmével ért véget, bár a SZIGNUM-os lányok lelkesek biztatták saját csapatukat.  
   Az első napon a természetvédelmi szakemberrel, Pista bácsival kirándultunk a Holtághoz. Bár szakadt az eső, de a 
kedvünket nem szegte. Jó nagy sétát tettünk, azután a szálláson gyertya mellett „tábortüzeztünk”, activityt játszot-
tunk és imádkoztunk. A pizsamás buli lefekvés után is folytatódott, ☺ aminek tanáraink nem nagyon örültek. Más-
nap nem igazán mertünk fáradtak lenni ☺. A templomi program után napsütésben is megnéztük a Holtágat, játszot-
tunk a kalandparkban, homokvárat építettünk és sétáltunk. Délután agyagoztunk, itt kiderült, ki mennyire kreatív; 
készült ló, dominó, hal, álarc, szivar...☺ A rendrakás után Gabi néni értékelte a kirándulást, majd busszal hazautaz-
tunk.  
   Szerintünk mindenkinek emlékezetes marad ez a két nap, rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Köszönjük Gabi néni, 
Anita néni és Szabi bácsi munkáját. Reméljük, jövőre is elutazunk valahová! 

Szakál Fanni, Bencze Kitti, Számel Patrik, Szabó Martin 5.a 



 

 

Tóth Beatrix 10. G 
a Városi Diák Önkormányzat tagja 

 
Bea, májusban Eszti nővér azt kérdezte tőled, milyen 
terveid vannak a városi diák önkormányzati munkában. 
- Először is, nagyon örülök a megbízatásnak. Májustól 
Bálint Andrással ketten képviselhetjük a SZIGNUM-ot a 
városi diákszervezetben. Aktívan részt akarunk venni a 
kezdeményezésekben. Ezek közül az első, egy ifjúsági 
klub létrehozása a városban, szeptembertől. Ez a fiatalok 
számára egy igényes szórakozást és tartalmas programo-
kat biztosító, alkohol- és dohányzásmentes hely lenne. A 
hely kialakítása már folyamatban van. Úgy tervezzük, 
hetente lenne filmnézési, zenehallgatási, karaoke-
bulizási lehetőség itt. Ezen kívül egy extrém sportpálya 
építését is tervezzük, amire nagy igény van. Ennek meg-
valósításához pályáznunk kell még.  
- Milyen személyes tapasztalataid vannak a városi kö-

zösséggel? 

- Még most ismerkedem a többiekkel, de úgy érzem, jó 
kis csapat vagyunk, együtt tudunk majd működni. A vá-
lasztás óta már négyszer tanácskoztunk. Papp Zsanett a 
csoportunk vezetője, ő koordinálja a munkánkat.  Nem 
csupán egymással, de a polgármester úrral is megismer-
kedtünk már. Azt tapasztalom, valóban kíváncsi a véle-
ményünkre, az ötleteinkre és próbál segíteni a megvaló-
sításban is.  
- Hogyan tudod a SZIGNUM érdekeit képviselni ezen a 

fórumon? 

- Mindig hozzászólok a felvetésekhez, ha van javasla-
tom, azt is előadom. Feladatokat vállalok, és kiveszem a 
részem a tennivalókból. Nagy segítség számomra, hogy 
az iskolatársaim és Melinda néni rengeteg jó ötletet ad-
nak. Szerintem nagyon pezsgő itt a diákélet, nem nehéz 
ezt képviselni a többi intézmény tagjai előtt. Régóta volt 
ambícióm egy ilyen jellegű munkát felvállalni, ebben a 
családom és a barátaim is támogattak. Elsősorban időt és 
határozott fellépést igényel, és fontosnak érzem, amit 
csinálok.   
- Mi az iskolai diákönkormányzat következő nagy felada-

ta? 

- Mindenképpen a III. SZIGNUM-nap megszervezése, 
amely most rendkívüli lesz. Június 11-én pénteken, és 
14-én hétfőn kerül rá sor, és a sportnappal vonjuk össze 
az idén. A programok sportos jellege indokolja ezt, sze-
rintem olyan alkalmak lesznek ezek, amit mindenki na-
gyon fog élvezni, de ez legyen még meglepetés. 
- Kinek tennél fel kérdést a következő számban? 

- Reisz Piroskának. Kíváncsi lennék arra, hogy vette a 
7.G osztály az első gimnáziumi év akadályait.  

Gottfried Katalin Hedvig nővér 
tanító, cserkész vezető 

 
Hedvig nővér, a májusi számban Fülekiné Szabó Anita 
tanító arra volt kíváncsi, milyen fázisában van most a 
makói cserkészélet szervezése. 
 - Makón nagyon aktív volt korábban a cserkészélet, ami 
sajnos mára megszűnt. Én mindig szívügyemnek tekintet-
tem a cserkészetet, ezért évek óta az V. kerület őrsvezető 
képzésére vittem gyerekeket. Nekik annyira megtetszett a 
métázós, alakizós tábor, hogy folyamatosan kérték, le-
gyen ennek folytatása. Ehhez a kezdeményezéshez csat-
lakozott Miklai István, akinek a gyermekei is részt vettek 
ezeken a programokon. Elhatároztuk, hogy a volt öt csa-
patból egyet megpróbálunk újjáéleszteni, a szegediek 
támogatásával. Nagyon reméljük, hogy sikeres lesz ez a 
vállalásunk. 
- Mit tudhatunk erről a csapatról? 

- Az újvárosi plébánia ad helyet nekünk, itt tartjuk szom-
batonként a foglalkozásokat. A hivatalos alapításunk 
2009. november 28-án volt, ekkor 17-en jelentkeztek kö-
zénk. A próbázásunkat most tartjuk majd, a szegedi Már-
ton Áron csapattal. Ezen 5 nagy- és 7 kiscserkész vállalta 
a megmérettetést. Hivatalosan ők lesznek a tagjai az 
1509. sz. Szent László Csapatnak. Az ünnepélyes fogada-
lomtételükre június 27-én, névadó királyunk ünnepén fog 
sor kerülni Újvároson. Én vállaltam a közösség irányítá-
sát, Pisti most végzi azokat a képzéseket, amik hivatalos-
sá teszik a vezetői munkáját majd. Keressük a kapcsola-
tot a régi tagokkal, többen nyújtottak már segítséget, amit 
köszönünk. Sajnos, sok más elfoglaltság miatt, a konkrét 
tennivalókat egyelőre nem tudta felvállalni közülük senki 
sem.  
- Hová szervezitek a nyári tábort? 

- A kerületi szervezéshez csatlakozunk, ami egészen 
nagyméretűnek ígérkezik. Pusztamaróton, a Gerecse-
hegységben, július 8-18-ig a nagyokkal, 14-18-ig a ki-
csikkel veszünk részt a programokban, összesen 25-en. A 
keretmese a honalapítás lesz, az „Őseink hitével a holnap 
hősei” jelmondattal. Ehhez szeretnénk még támogatást 
szerezni, akár nem romló élelmiszerek, akár régi cser-
készruházat, vagy anyagi hozzájárulás formájában. Leg-
inkább mégis 18 éven felüli, lelkes fiatalokra lenne szük-
ségünk, akik segítenének a munkában. Természetesen, ha 
valaki imádkozik értünk, az is nagyon sokat jelent szá-
munkra.  
- Köszönöm a bemutatkozást. Kitől és mit kérdeznél? 

- Nagy Péterné Korándi Mártitól. Érdekelne, hogy milyen 
tapasztalatai vannak az iskola hitéletével kapcsolatban, és 
milyen eredményei vannak a levelezős hittan versenynek.  

     FELE-MÁS 

FELHÍVÁS! Kedves Cserkésztestvérek és Érdeklődők! 
   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 lehetőségeitekhez mérten támo-
gassák csapatunkat! A volt cserkészektől meglévő 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. 



 

 

III. BÁBEL-NAP  
 2010. ÁPRILIS 27. 

 

   Ebben a tanévben is elérkezett az a nap, amelyre mind a 
nyelvszakos pedagógusok, mind a diákok már hónapok 
óta készültek. Az idén már harmadik alkalommal rendez-
tük meg a kistérségi szintű Bábel-napot, ahová az eddigi-
eknél is több versenyző jelentkezett. Kilenc iskolából 
összesen 64, négyfős csapat vett részt a vetélkedőben, és 
ezen felül három színpadi produkcióval örvendeztettek 
meg bennünket Pitvarosról és Kiszomborról. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy a már visszatérő vendégeink mel-
lett, más iskolákból is érkeztek csapatok. 
   A tavalyi év óta a leendő elsős és angolos óvodásainkat 
is meghívjuk. Számukra a megnyitó után külön progra-
mokat állítunk össze, amelyeket az alsós nevelőink koor-
dinálnak. Ebben a tanévben bűvész műsor és lufi hajtoga-
tás várta a kicsiket. 
Idén is, már hagyományosan két alappillére volt a nyelvi 
délutánnak, amelyeket szórakoztató, de a nap témájához 
kapcsolódó sportos programok egészítettek ki. 
   Ezúttal az ünnepek, a hozzájuk kapcsolódó szokások és 
népviseletek képezték a vetélkedők témáját. Szokásaink-
hoz híven Nagy-Britanniából, Németországból, Oroszor-
szágból, Franciaországból és az ókori Rómából kellett 
felkészülni a jelentkezőknek. A vetélkedőben a már ha-
gyományos elemek mellett (képösszerakó, kreatív fel-
adat, TOTÓ), újdonságként négy külső helyszínre kellett 
elmenni a csapatok tagjainak, ahol iskolánk diákjai és 
Joël által előadott pantomimokból kellett ünnepeket kita-
lálni a versenyzőknek.  
   A színpadi produkciók előkelő helyen, a megnyitó mű-
sorban kaptak helyet. Két igen színvonalasan előadott 
mesét és egy Tavasz címet viselő darabot tekintettünk 
meg, mindhármat angol nyelven. A III. Bábel napon, há-
zigazdaként, iskolánk alsós, nyelvi tagozatos diákjai ad-
ták a kezdő produkciókat, amelyekben különböző ünne-
pekhez kapcsolódó dalokat és verseket hallhattunk. 
   Az igencsak nehéz vetélkedő után a csapattagok és az 
őket kísérő pedagógusok nagy örömmel fogyasztottak az 
udvari büfében kínált ízletes teákból és finom péksütemé-
nyekből. 

   A tavalyi évhez hasonlóan, most is gasztronómiai érde-
kességek kerültek kis ételkártyákra, amelyekből minden 
vendég választhatott és haza is vihette azokat. 
   Amíg a zsűri a feladatlapokat javította, a vendégeket 
néhány mozgásos tevékenység várta az iskola előtti téren. 
A „Skót Felföldi Játékok”-on és a francia pétanque játé-
kon mérhették össze erejüket a diákok. Farönköt cipeltek 
és görgettek, valamint íjászkodtak a gyerekek, méghozzá 
igen nemes fődíjért: egy skót hercegnő kezéért. Persze a 
győztest egy picit megtréfáltuk, így amikor a fátylat fel-
hajtotta a díjakat átadó nemes kisasszonyról, akkor kide-
rült, hogy a hercegnő bizony álruhába bújt herceg.  
   Az udvaron a már megszokott életnagyságú figurák 
várták a vendégeinket, akik bebújhattak a bábuk mögé és 
fényképeket készíthettek magukról. 
A program este fél hatkor ért véget az eredményhirdetés-
sel, ezután mindenki fáradtan, de egy sikeres délutánnal a 
háta mögött térhetett haza. 
A III. Bábel-napon 280 vendéget fogadtunk. Azt, hogy 
ezzel az igen magas létszámmal is zökkenőmentesen zaj-
lottak a programok, a nyelvi munkaközösség és a tanári 
kar lelkes és együttműködő munkájának köszönhetjük. 
Folytatás jövőre! 

Rácz Csabáné  

a SZIGNUM nyelvi munkaközösségének vezetője 

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS  
 

  Ez az országos kezdeményezés 9 esztendeje létezik. A 
törvényben előírt módon, minden oktatási intézménynek 
kötelező részt vennie benne évenként. 4., 6., 8. és 10. év-
folyamon vizsgálják a tanulók írás és gondolkodási ké-
pességét magyar tantárgyból és a logikai készséget mate-
matikából. Az elért eredményeket intézményekre, azon 
belül osztályokra lebontva is értékelik. Ebből valószínűsí-
tenek egyfajta magyar oktatási színvonalat. 
   A számonkérés írásban történik. Az értékelés nem csak 
a tanulók, de az iskola számára is tükröt mutat. Általános 
tendenciák is levonhatók a felmérésből, ösztönző hatású 
lehet, kijelöli azokat az irányvonalakat, amelyekre hang-
súlyt kell fektetni a helyi oktatásban.  

 
   Az idei tanévben is minden felmért tanuló teljesítmé-
nyét kiértékelik. Sajnos, a visszajelzés nem közvetlen, 
csupán egy későbbi időpontban történik. A tesztek a 4. 
osztályban nem konkrét tantárgyi ismereteket, hanem a 
sok év alatt fejlődő alapkészségeket (írás, olvasás, számo-
lás, gondolkodás) mérik. A 6., 8., és 10. évfolyamon a 
feladatlapok tágabb matematikai és szövegértési tudást 
igényelnek; nem az iskolai tanterv pontos megvalósulását 
várják, hanem a diákoknak azt a képességét kutatják, 
hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi prob-
lémák, helyzetek megoldásában. A 2009/2010-es tanév 
kompetencia felmérésére május 26-án, szerdán került sor, 
egy vizsgabiztos felügyelete mellett. 

Pletka Józsefné tanárnő, helyi koordinátor 

VISSZAPILLANTÓ 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT... 
A RÉGÉSZETRŐL DIÁK SZEMMEL 

 
   A Szent István Szabadegyetem keretein belül zajlott 
előadást hárman tartották az egyetemről; Szabó Gábor 
adjunktus, Sebők Katalin tudományos munkatárs és egy 
tehetséges diákjuk. Mindhárman különböző témákról 
beszéltek. Engem különösen az egyik fogott meg a sok 
érdekesség mellett, ez pedig a régészeti ásatások menete, 
célja és lehetőségei. Erről szeretnék beszámolni a hallot-
tak alapján. 
   Először is meg kell találni valahogyan a lelőhelyet, ami 
vagy látszik, vagy nem. Van, ami magától észrevehető 
(pl. a földvár), akad, ami légi fotón vagy műholdas felvé-
telen felfedezhető (pl. épületek), illetve lehetséges olyan, 
ami terepbejárással azonosítható (pl. síktelepek). További 
módszer a fémkeresőzés. Ez általában a település közelé-
ben ajánlatos. Alapvetően kétféle lelőhely létezik: a tele-
pülés és a temető. De hol is kezd el ásni a régész? Több-
féle ásatás van. Létezik tervásatás, amikor a lelőhely azo-
nosított és érdekes. Erre pénzt kell gyűjteni és a célok 
szerint kijelölt helyen elvégezni az ásatást. Egy másik 
mód a leletmentés, amikor a lelőhely nem ismert. Ez az a 
helyzet, ha földmunka, például hagymaszedés közben 
kerül elő egy tárgy. A harmadik fajta a megelőző feltárás, 
amikor nagy földmunkával járó ásatást végeznek. Ez ál-
talában a kiterjedt területek tartós fedésével járó beruhá-
zások előtt szokott előfordulni, így az autópályák, nálunk 
az M43-as, a bevásárlóközpontok, az ipari parkok építé-
sénél. Ekkor hatástanulmányt alkalmaznak és meghatá-
rozzák a lelőhelyet és a munka várható időtartamát is. 

   Az ásatás menete a következőképpen zajlik: a cél minél 
több információ megszerzése, mert a feltárás legtöbbször 
el is pusztítja a lelőhelyet. Ezért kell előkészíteni a mun-
kálatokat. Terepmodellt kell készíteni a környezetről. Az 
ehhez szükséges eszköz a megnetométer, a szelvények 
kijelöléséhez kell. 
  Ezután el kell távolítani a humuszréteget. Kis felületen 
kézzel, nagy felületen géppel, rétegesen, folyamatosan 
figyelve a leleteket és fémkeresővel átnézve az egyes 
talajszinteket. Végül a régészeti felületképzés következik. 
Itt derül ki, mi is van a földben. 
   A kiásás menete: minden elkülönülő jelenség külön 
számot kap; először félbe, majd teljesbe bontják. A lele-
teket szigorúan tárgyanként, anyag szerint szétválogatva 
csomagolják. A feltárás végén térkép készül. 
   A lelőhelyről kikerült anyag tisztításon, restauráláson 
esik át, majd selejtezik, beleltárazzák, és múzeumi raktár-
ba kerül. Ez után következik a kiállítás. 
   Az előadást szerintem érdemes volt megnézni, mert sok 
olyan dologra választ kaptam, amit eddig csak találgat-
tam. Aki még nem vett részt ilyenen, annak feltétlenül 
ajánlom! 

Bálint András 

10. G 

EGY HÓNAP- EGY AFORIZMA 
A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni, oly út után, amelyet senki se tehet meg helyettünk.  

(Proust) 

DIÁKPÁRBAJ 2010. 
 
  Az idén is a Városnapi rendezvények egyike 
volt a május 6-7-én megrendezett diákpárbaj. 
  Az első napon ügyességi és szellemi vetélkedők zajlot-
tak a Sátorcsarnokban. 5 középiskola 15-15 fős csapata 
mérte össze tudását, ügyességét népes szurkolótábor előtt. 
A SZIGNUM-ot egy vegyes csapat képviselte, melynek 
tagjai hat gimnáziumi évfolyamunkat kerültek ki. Méltó 
helytállásukért dicséret illeti őket. 
  A szervezők ezúttal is változatos programot állítottak 
össze. Érdekes feladat volt a zenefelismerés, a csákó haj-
togatás, a tűzoltótömlő felcsavarás, de a legnagyobb kihí-
vást az 1980-as esztendő szemléltetése jelentette. Mi a 
slágerzenén és a divaton keresztül közelítettük meg a té-
mát. A Hungária együttes Limbó-hintó című számát ad-
tuk elő korhű (jampi ☺) öltözetben, tánccal és díszlettel 
kiegészítve. 
  A második nap központi gondolata a foci vb volt.  

   Előzetes feladatként egy résztvevő országot kellett 
megjeleníteni, minél ötletesebben. Ez óriási kihívásnak 
bizonyult, mert járom hét alatt kellett felkészülnünk. Lel-
kes csapatunk Algériát választotta. Győrfi József tanárúr 
írta az indulónkat, a Dzsingiszkán zenéjére. Ormándlaky 
Szintia, Sásdi Vivien és Lakatos Nikoletta 11.G-s tanu-
lónk pedig  CD-lemezre énekelték a szöveget. A színpadi 
produkció jelmezeit és a díszletet Vajda Magdolna tanár-
nő készítette. A 11.G-s fiúk arab viseletben adták elő a 
koreográfiát, melyet Kispál Csaba és Józsi bácsi taníottak 
be. Az előadásunk óriási sikert aratott és a zsűri I. hellyel 
jutalmazta a vidám-hangulatos műsorunkat. A vetélkedő 
eredményeivel együtt, összesítésben a SZIGNUM a do-
bogó második fokára állhatott. Az „ezüstérmes” helyért 
15000 Ft-os vásárlási utalványban részesültünk a szerve-
zőktől. 
   A résztvevő pedagógusok és tanulók méltón képvisel-
ték iskolánkat! Munkájukért és helytállásukért köszönetet 
érdemelnek!                              Vajda Magdolna tanárnő  

A HÓNAP  

MOTTÓJA 

A tűzpróba mutatja meg, hogy mi az arany és mi a réz.                      
       (Gerhardinger Mária Terézia) 

Terézia anya születésnapja: június 20. 



 

 

LELKISÉG 
VENDÉG-SAROK 

 
  Egy napos látogatásra érkezett a SZIG-

NUM-ba, május 26-án Yvonne nővér. Az 

SSND szerzetest arra kértük, meséljen 

életéről, munkájáról és nálunk szerzett 

tapasztalatairól.  

- Kanadából származom, az iskolanővérek nemzetközi 
közösségéhez tartozom. 28 esztendőt töltöttem Dél-
Amerikában, Peruban és Bolíviában. Tavaly kerültem 
Rómába, hogy szolgálatot teljesítsek a generátusban. 
Most egy hét vakációra érkeztem Magyarországra. Azért 
ide, mert korábban már megismerkedtem 7-8 olyan nő-
vértársammal, akik ebben az országban teljesítenek szol-
gálatot. Most őket látogatom meg. Mielőtt Makóra jöt-
tem, Szegeden voltam, és holnap innen utazom tovább 
Budapestre. 
- Most először látogatott Magyarországra? 

- Igen, már régóta szerettem volna idejönni. Különösen az 
izgatott, hogy itt milyen keretek közt folyik a tanítás. Jó-
magam, az előző tíz évben, Peru északi részén, a vidéki 
területeken oktatással foglalkoztam, ami egy rendkívül 
érdekes élmény volt. 30 iskolát összefogó és felügyelő 
szervezetnek voltam a vezetője. Ezek az intézmények 
eléggé nehéz körülmények között működtek, előfordult, 
hogy elektromos árammal sem rendelkeztek. Ehhez ké-
pest Róma is egy óriási változást jelentett az életemben, 
és ugyanígy az itteni iskolákat is látni különleges élmény. 
Ami furcsa számomra, hogy itt rengeteg eső esett, mióta 
itt vagyok. Peruban óriási a szárazság, az ott töltött egy 
évtized alatt, hét évig egyáltalán nem hullott csapadék. 
 

- Mennyire tetszik az országunk? 

- Nem meglepő számomra a sík vidék, a sok zöld terület. 
Ami nagyon szimpatikus, az az intézményekben folyó 
nyelvoktatás. Nagy hatással van rám, milyen könnyedén 
szólalnak meg a gyerekek különböző nyelveken. Én diák-
ként franciául és latinul tanultam, de csupán középszin-
ten. Megindító a magyar nemzet történelme, hogy ennyi 
viszontagság után egy közösség tudtak maradni és min-
den helyzet után talpra tudtak állni. 
- Milyen benyomásai vannak a SZIGNUM-ról? 

- Elise nővér meghívására érkeztem ide, mert ma lesz az 
iskolában a néptánc vizsga. Mindenképpen szerettem vol-
na megismerkedni az igazi magyar táncokkal, erre most 
lehetőségem nyílik. Már nagyon izgatottan várom az elő-
adást. Ezen kívül a 9.G osztállyal fogok találkozni és be-
szélgetni. A szünetekben a többi diákkal is nyílt alkal-
mam néhány szót váltani. Megérintett a gyerekek barátsá-
gossága, nagyon nyitottan viselkedtek. Láthatóan tele 
vannak energiával és vidámsággal. Jó érzés volt köztük 
lenni. 
- Mi lesz a következő programja? 

- Ma este utazom a fővárosba, ahol öt napot fogok tölteni. 
Megnézem a Patronát, és szeretnék Budapest nevezetes-
ségeivel is megismerkedni. 
- Mi az az emlék, amit rólunk magával visz? 

- Bent jártam a harmadik osztályban, és a gyerekek Hed-
vig nővérrel elénekeltek egy angol éneket és egy magyar 
népdalt. Ezt biztosan nem fogom elfelejteni. 

 

(A beszélgetés során a közreműködő tolmács Csapóné 

Mátó Mónika tanárnő volt. Köszönöm!)       Sz.A. 

SZENT GYÖRGY NAPI KERÉKPÁRTÚRA 
 

   A Magyar Cserkészszövetség felhívására az egész or-
szágban különböző rendezvényekkel ünnepelték a cserké-
szek védőszentjének napját. Ehhez a felhíváshoz csatla-
kozva az 1509. számú Szent László Cserkészcsapat ke-
rékpártúrát szervezett április 24-én, szombaton az 
Ószegedi úton, melyre az 550. számú szegedi Márton 
Áron Cserkészcsapat tagjait is meghívtuk, valamint né-
hány szülő és érdeklődő gyermek is részt vett. 
   Reggel 10 órakor gyülekeztünk a SZIGNUM előtt és a 
biztonságos együtt haladás néhány alapvető szabályának 
ismertetése után 27 fővel indultunk el a túrára. Remek idő 
volt: a nap nem sütött, de kellemes hőmérséklet volt és 
szélcsend. A csapat fegyelmezetten kerekezett ki a város-
ból és két rövid pihenővel fél tizenkettőre elértük a 15. 
kilométerszelvényt, ahol már várt ránk egy őrsnyi szegedi 
cserkésztestvérünk.  
   Felsorakoztunk, elénekeltük a himnuszt és elmondtuk a 
foglalkozás előtti imát, majd nekiláttunk az ebéd elkészí-
tésének. Fát gyűjtöttunk és raktunk három tüzet, hogy 
mindnyájan elférjünk a tüzek körül. A tűzrakók nagyon 
ügyesek voltak: mindhárom tűz az első gyufaszáltól láng-
ra lobbant. Megsütöttük a szalonnánkat és jót falatoztunk.     

   Ebéd után gondosan eloltottuk a tüzeket, csendes sétát 
tettünk az ártéri erdőben, majd egy-két rövidebb játék 
után, kedvencünk kö-
vetkezett, a métázás. A 
közös játékba belefe-
ledkezve azon vettük 
észre magunkat, hogy 4 
óra elmúlt és indulni 
kell haza. Kicsi, de sö-
tét felhők is gyülekez-
tek, így gyorsan össze-
pakoltunk, összeszed-
tük a szemetet és felsorakoztunk. Csatakiáltással köszön-
tünk el a szegediektől és versenyt tekertünk a felhővel. 
Jól haladtunk ennek ellenére a csendesen permetező eső-
ben picit megáztunk. A gyerekek vidáman és fegyelme-
zetten kerekezték végig az utat, közben csatakiáltásokat 
mondogattak, pedig a SZIGNUM-ig összesen 33 kilomé-
tert tekertünk le.  
   Az iskola előtt fáradtan, de vidáman sorakoztunk fel 
újra, hogy a cserkész induló eléneklésével egymástól is 
búcsút vegyünk a szép és izgalmas nap után. 

Gottfried M. Hedvig csapatparancsnok 



 

 

FÜRKÉSZ OLDAL - válogatta az IDB - 

Jeles napok:  
Gyermeknap 
Az ünneplés akkor igazi, amikor a gyere-
kek azt mondják áhítozva:  

”de jó lenne, ha minden nap gyereknap lenne!” 
 
   A gyereknapot szinte mindenki ismeri, szereti és na-
gyon sokan meg is tartják ezt a gyermekeknek szentelt 
májusi napot. A kicsik nagy része a karácsony és a miku-
lás után talán ezt a napot várja a legjobban, mert ilyenkor 
számukra (majdnem) mindent lehet. 
   De vajon tudjuk-e, honnan ered ez a szokás? 
Hazánkban 1931 óta ünneplik a Gyermeknapot, minden 
évben május utolsó vasárnapján. A kezdetekkor még 
„Gyermekek hete” volt az ünnep neve, és elsősorban jóté-
konysági céllal rendezték. A szegényebb vagy épp háború 
sújtotta országok gyermekeinek gyűjtöttek. Az ünnep 
világkörüli útja 1955-ben indult el, azóta már szinte min-
den országban népszerű és elfogadott. Ilyenkor megemlé-
keznek a világ gyermekeinek jogairól, valamint felhívják 
a figyelmet sajátos értékeikre, világukra és a jólétük érde-
kében kifejtett küzdelemre is.  
   Ezen a napon kiemelt figyelem övezi őket, játékos 
programokkal, versenyekkel, vásárokkal, báb-, és színi-
előadásokkal, ajándékokkal kedveskednek a felnőttek 
gyermekeiknek, és egész városok mozdulnak meg, hogy 
egy cél legyen, a felhőtlen szórakozás. 

 
„Mikor még azt hiszed, hogy lehetetlen nincs,  

Mikor még nem tudod: a képzelet a kincs;  
A gyermekkor múlik, mint a nyár,  

Mire rájössz, hogy volt – már tovaszáll; 
De ha a szívedben helyet adsz neki,  
Onnan a felnőttkor ki nem űzheti.” 

 
Szignum napi kedvcsináló: 
   Iskolánkban június 11-én (péntek) és 14-én (hétfő) ke-
rül megrendezésre a hagyományos SZIGNUM NAP, im-
máron III. alkalommal. Az idei rendezvényen is számos 
érdekes, izgalmas és erőt próbáló programokon vehetnek 
részt kicsik és nagyok.  

   Újdonságnak számít majd a rendezvényt irányító Diák-
igazgató megválasztása, valamint különböző extrém 
sporteszközök kipróbálásának lehetősége, mint a gyere-
kekből álló élő csocsóbajnokság.  
   Természetesen idén is lesz nyílt tűzi palacsintasütő-
verseny, lovaglás, informatika terem, tae-bo, kick-boksz, 
méta, célba dobások, akadálypálya, kézműves terem és 
még sok meglepetés. Várunk mindenkit erre a vidám 
„sulizáró” programra! 

 
Vicc-morzsa: 

A tanító néni megkérdezi Gáborkát: 
- Gáborka, mi a hajlékony ellentéte? 
- Hajléktalan. 

 
Elképesztő tények: 

1.Egy csótány 9 napig képes fej nélkül élni, mielőtt éhen 
hal. 
2.A strucc szemgolyója nagyobb, mint az agya. 
3.A nulla az egyetlen szám, ami nem írható le római szá-
mokkal. 
4.A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte. 
 A jegesmedvék balkezesek. 
         
Gyere velünk moziba! 

 

Filmajánló:  
Perzsia hercege - Az idő homokja 

A jó és a rossz klasszikus párharcában egy ősi tőr 
megszerzése játssza a főszerepet, 
hiszen a tőr képes visszafordítani 
az Időt. Ha pedig az Idő homokja 
elszabadul, pusztulást és káoszt 
hoz magával, és az ősi tőr birtoko-
sáé a korlátlan világhatalom. 
Dastan, Perzsia kalandor hercege, 
szövetségre lép a rivális hercegnő-
vel, Taminával, hogy együtt útját 
állják a sötét erőknek, valamint a 
világ pusztulásának. 

EGY HÁZI-RECEPT 
Citrom varázs 

   Bea barátnőm készítette el ezt a fi-

nomságot, ami egyből a szívembe is 

lopta magát: egyszerű, gyors, könnyű, 

nagyon finom és még sütni sem kell. 

(cukor helyett édesítőszerrel nem is 

annyira hizlal ☺) Számos változata is-

mert és a gyümölcsök is variálhatók 

benne. Ez a variáció nagyon bevált és már előre tudom, 

a nyár nagy kedvence lesz… 

 

Hozzávalók: 
Fél l tejszín, fél l tejföl, 10 kanál por-
cukor, 2 citrom leve és héja, 1 zacskó 
piskóta tallér (vagy babapiskóta). 
Elkészítése:  
   A tejszínt alaposan felverem, majd 
hozzáadom a tejfölt és a cukrot. A két 
citrom levét és héját beleteszem. Jénai 
tálban, rétegenként lerakom: egy réteg 

tallér, egy réteg krém, és így tovább, a krémmel fejezem 
be. Egy éjszakára a hűtőbe rakom, tálalás előtt citrom 
karikákkal díszítem.                                      Jó étvágyat! 

SZIGNUM SZent István Egyházi Általános Iskola és GimNáziUM  

Nálunk a gyerek a fontos, a legfontosabb! 



 

 

HÍREK, HIRDETÉSEK 
Viselkedés Támogató Tanítás 

2010. május 5-én, szerdán, a TÁMOP 3.1.4 pályázat kere-
tén belül, előadást tartott a SZIGNUM pedagógus közös-
ségének Török Orsolya tanár, a Viselkedés Támogató Ta-
nításról. Az öt gyermekes édesanya saját élményeiből me-
rítve számolt be az amerikai oktatási rendszerben sikerrel 
alkalmazott módszerről, mivel gyermekei négy hónapon 
keresztül tanultak ilyen szemléletű intézményben. A dia-
vetítés után lehetőség nyílt a felmerülő kérdések megvita-
tására is. Akit bővebben érdekel a téma, az a www.vitt.hu 
honlapon tájékozódhat.  
 

Szent István Szabadegyetem 
Május 20-án, dr. Szabó Gábor és Sebők Katalin régészek 
előadásával ért véget a nagy sikerű SZIGNUM Szabad-
egyetem második évada. A 2009/2010-es tanévben négy 
alkalommal hallhattak a látogatók közéletről, kultúráról, 
tudományról felsőfokon. Dr. Papp Lajos szívsebész pro-
fesszor, Dr. Drábik János közíró, Dr. Csókay András ideg-
sebész, és Sinkovits-Vitay András színész előadásainak 
dvd változata beszerezhető intézményünkben. Érdeklődni 
a gazdasági irodában lehet. Szeretettel várjuk a következő, 
jubileumi évünkben is rendezvényeinkre! Mottónk to-
vábbra is: „Tanulj úgy, mintha örökké élhetnél!”(Gandhi) 
 

Néptánc vizsga 
Május hónap utolsó szerdáján került sor a Magán Zeneis-
kola keretein belül működő néptánc oktatás záróvizsgájá-
ra. A SZIGNUM táncpedagógusa, Csókási Csaba színvo-
nalas záró előadás szervezésével fejezte be az idei tanévet. 
Az általa betanított csoportok egész esztendei munkájuk-
ról adtak számot. Az alsósok lakodalmas és népi játékai 
mellett, eszközös koreográfiákat is bemutattak. Az ötödi-
kesek mezőségi tánccal, a hatodik évfolyam angol kerin-
gővel készült az alkalomra. Emellett egyéni produkciókat 
is láthattunk. Valach Imre 7. a osztályos tanuló, és 
Ormándlaky Ramóna végzős gimnazistánk a tanár úrral 
adott elő egy-egy színvonalas táncot. Gratulálunk az egész 
éves szorgalmas és eredményes munkához! 
 

Sport, sport, sport 
Intézményünk az idén is csatlakozott a Challenge Day 
városi programjához, május 19-én. 40 tanulónk vett részt a 
tömegsport rendezvényen. A Fürdő elől induló 2000 méte-
res futásban diákjaink sikeresen szerepeltek, ezzel is hoz-
zájárultak Makó országos mezőnyében elért második he-
lyezéséhez. Felkészítőik testnevelés tanáraink voltak, akik 
szervezésében, június 14-én, hétfőn kerül sor a III. SZIG-
NUM Sportnapra. A részletes programról a plakátokon 
lehet tájékozódni.  

Kiadja a Szent István  
Egyházi Általános Iskola és  
Gimnázium, Szent Gellért  

Diákotthon 
Makó, Szent István tér 14 - 16.  

Telefon: 06 - 62/213-052  
szignum@szignum.hu 

www.szignum.hu 
 

Felelős kiadó:  
Szűcs Péter 

Szerkesztő:  
Szabó Anita 

Fotó: 
Majoros Márton 

Tördelés:  
Hudák Szabolcs 

Pedagógusnap 
Május 28-án, pénteken, színvonalas ünnepség keretében 
emlékeztek meg intézményünk pedagógusairól és dolgo-
zóiról kollégistáink. A diákság valóban személyes, ze-
nés-vetítéses műsorát Kúszné Nagy Tímea és Farkas 
Ferencné nevelők szervezték.  Köszönjük!  

 
Nagy újság nap 

Május 25-26-án zajlott iskolánk évzáró papírgyűjtése. A 
szorgalmas gyűjtőmunkából befolyt összeget intézmé-
nyünk saját rendezvényére, a III. SZIGNUM nap meg-
rendezésére fordítja, amelynek keretében zajlik majd a 
jutalmazás. A verseny az alábbi eredménnyel zárult:  
Alsó tagozatos osztályok: I. 2.a (875 kg), II. 1.b (621 
kg), III. 2.b (353 kg). Többi helyezett: IV. 4.a (349 kg), 
V. 3.a (320 kg), VI. 1.a (107 kg). Felső tagozatos és 
gimnáziumi osztályok: I. 6.a (534 kg), II. 7.G (478 kg), 
III. 5.a (282 kg). Többi helyezett: IV. 8.a (133 kg), V. 
7.a (128 kg), VI. 6.b (91 kg), VII. 8.G (47 kg) Összesen 
4300 kg papírt gyűjtöttünk, amelyért 30.100 Ft-ot kap-
tunk. Mindenkinek résztvevő osztálynak köszönjük a 
munkáját, és a szervezőnek, Kocsis-Savanya Antalné, 
Edit néninek is! 

Név-nap 
Május 27-én került sor az idei tanévben harmadik alka-
lommal a névnapos kollégák köszöntésére. A Reiszné 
Surinás Piroska által összeállított lelki, énekes-
olvasmányos ráhangolódást követően az ünnepeltek ke-
resztnevének analízise és a virágátadás következett, 
majd igazgató úr pohárköszöntője után, mindenki jóízű-
en falatozott a házi süteményekből. A bensőséges dél-
utánt Vajda Magdolna és Szombathelyi Nóra tanárnők 
szervezték, akiknek ezúton is köszönjük egész éves 
munkájukat! 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2010. JÚNIUS 

2. sz-ig Tanévet záró vizsgák,  
osztályonkénti beosztással 

3-5.  
cs-szo 

IPR képzés az érintett kollégáknak 

7. h 16 ó Bankett a 8.a osztálynak 

9. sze Osztályozó értekezlet 

11. cs. III. SZIGNUM-nap 

12. szo 8. a osztály ballagása 
Szentmisével egybekötött ünnepség 

14. h III. SZIGNUM-nap 

15. k Utolsó tanítási nap. 
Tanévzáró ünnepség és bizonyítványosztás 

17. cs Szóbeli érettségi 
Bankett 

18. p Záró tantestületi értekezlet 

20-23. 
v-sze 

Pedagógus lelkigyakorlat 

JÚN. -
JÚL. 

Nyári táborok 
Szünet 


