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TANÉVKEZDİ GONDOLAT 
VÁCI MIHÁLY: MÉG NEM ELÉG! 

(RÉSZLET) 

„Nem elég a célt látni; 
   járható útja kell!  

Nem elég útra lelni,  
   az úton menni kell! 

 
   Egyedül is! Elsınek, 

   elıl indulni el!  
Nem elég elindulni,  

   de mást is hívni kell!  
   S csak az hívjon magával, 

   aki vezetni mer!” 

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium  A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium      

Szent Gellért  Diákotthon havilapjaSzent Gellért  Diákotthon havilapjaSzent Gellért  Diákotthon havilapjaSzent Gellért  Diákotthon havilapja    

 

2010/2011. tanév 
A HŐSÉG ÉVE 

A SZIGNUM –  (M) ÉRTÉK-ADÓ ISKOLA 
 

HŐSÉG 
Nehéz szó. Talpig veretes. De mérték. Érték. Ettıl könnyő. 
Nagyon tiszta. De iszonyú mélység. Mert önmagunkhoz visz. 
Rövid kimondani. Mégis egy egész életre feladat. 
Giccsesnek hat, közben végtelen lényeg. 
Ósdinak tőnik, de az örököt rejti. 
A múltban gyökerezik, de a jelenben él. 
Belülrıl jön, de kifelé sugárzik. 
Próba. Erı. Küzdelem. Biztonság. Jövı. 
Az én vagyok öröme. Rólam szól, de megérint mást. 
Hőnek lenni… 
Istenhez…adott szóhoz…társhoz…barátsághoz…értékhez…gondolathoz…hagyományhoz… vágyainkhoz…de leg-
inkább igaz valómhoz… 
Az én választásom. Minden életszakaszban. Minden helyzetben. Minden nap. 
Megtartom és megtart engem. Mert rend van benne. 
Hőségben élni… 
Tudom, ki vagyok, s mit akarok. 
Tudni akarom, hol tartok és hová megyek. Ehhez kellenek hő társak…kapcsolatok…példaképek…helyek… 
Hő… 
ez feladat…cél…örökség…kihívás… 

SZIGNUM 
A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanıvérek rendjének iskolája 

Értéket teremt, tudást ad 100 esztendeje 
1910-2010. 

JUBILEUMI  
TUDOD-E? 

 
- A török kiőzése után, 1755-bıl van az elsı biztos adat a 
makói római katolikus elemi iskoláról 
- Ez az épület a Szent István téren, a templom közelében 
állott 
- A kántortanító és a segédtanító a fiúkat, egy ideiglene-
sen foglalkoztatott tanító pedig a lányokat oktatta 

- 1785-ben már két osztályos, két tanerıs iskolát tartott 
fenn a katolikus egyház 
- 1811-ben az ódonná vált épület helyén felépítettek két 
fiú és egy lányosztályos új iskolát 
- 1821-ben a Kálvária és Kürt utca sarkán mőködött az 
egyházközség által felépített, ún. „tágas” iskola, ahol már 
vegyes osztály indult és a tanító is az épületben lakott? 

 

(Forrás: A Makói Múzeum Füzetei 82. 5.o.) 



 

 FÓKUSZ 
SZIGNUM SZÜLİI SZERVEZET 

 
   2010. április 14-én újjáalakult a SZIGNUM szülıi szer-

vezete. Mi is az a szülıi szervezet? A jogszabály paragra-

fusaiban kerestük elıször „önazonosságunkat”, de az 

elég szőkszavúan fogalmaz, ami egyben határtalan sza-

badságot is jelenthet. Kézenfekvı volt a meghatározás: 

nem szülıi munkaközösség és nem iskolaszék.  

Az önazonosság keresésben az iskola vezetése sietett se-
gítségünkre. Persze nem a meghatározást írta le szaksze-
rően és szabatosan, hanem felkérte a szervezetet egy fel-
adatra. Egész pontosan a SZIGNUM Nap szervezésében 
való részvételre. Ez magával hozta a szervezet lényegé-
nek, feladatának megfogalmazódását: az osztályközössé-
gek bevonásával iskolai szintő közösségépítés, progra-
mok szervezésén és az iskola életének segítésén keresz-
tül. 
  A kapott feladat: megszervezni a bográcsgulyás fızést 
és a „finn” palacsintasütést, valamint az esti táncházat. A 
következı szülıi értekezleten választottak egy-egy szülıt, 
hogy képviseljék az osztályt a szülıi szervezetben. Velük 
május 14-én találkoztunk elıször. A megbeszélésen 
Szőcs Péter igazgató úr is részt vett vázolta, hogy mi 
mindenben tudnák a szülık ily módon segíteni, színesíte-
ni az iskola életét. Ezután megbeszéltük, hogy ki milyen 
feladatot tud vállalni, ki mit tud hozni a SZIGNUM Nap-
ra. Az idı rövidsége miatt csak néhány szót ejtettünk a 
további tervekrıl, teendıkrıl, de azt elhatároztuk, hogy 
szervezünk egy családi napot. Ennek idıpontja szeptem-
ber 18. szombat. 
A szervezésben résztvevı szülıkkel elektronikus levél 
útján tartottuk a kapcsolatot, így gyorsan, olcsón és haté-
konyan áramlott az információ és haladt a szervezés. A 
szülık lelkesen és kitartóan végezték, amit elvállaltak. 
Egyre győltek a szükséges eszközök (palacsintasütık, 
bográcsok, állványok, gázpalackok) és sorra jelentkeztek 
egy-egy részfeladatra. Volt, aki a húst hozta el, más a 

tejet, sokan vállal-
ták, hogy jönnek 
palacsintát sütni, 
zöldséget pucolni, 
megint mások az 
esti táncházra sü-
teményt ajánlottak 
fel. A bográcsgu-
lyás megfızését 
Vígh István vál-
lalta el. Vele és Borsosné Majoros Melinda tanárnıvel, a 
rendezvény fıszervezıjével megbeszéltük az anyagbe-
szerzés és fızés részleteit. Az eredmény egy nagyon fi-
nom bográcsgulyás volt. A palacsintasütés kivitelezése 
szabad tőzön vagyis „finnül” nem volt teljesen tiszta szá-
munkra, mert még senki sem készített ilyet közülünk. A 
problémát úgy oldottuk meg, hogy csináltunk az iskola 
udvarán egy próbasütést. Ennek tapasztalatait felhasznál-
va készültek a finom palacsinták a SZIGNUM Napon.  
Szülıknek, gyerekeknek egyaránt volt lehetıségük jól 
elfáradni a fızésben-sütésben, illetve a játékos progra-
mokban június 11-én délelıtt. Este mégis egész sokan 
jöttek vissza táncházba. 
A táncházat Badicsné Szikszai Zsuzsa vezette, és élı ze-
nére táncolhattunk az iskola udvarán. A szünetekben pe-
dig megkóstolhattuk a sok-sok finom süteményt, amit a 
szülık hoztak. 
    A SZIGNUM Nap kapcsán megtapasztalt összefogás-
sal a Családi Nap is sikeresen megvalósítható lesz, és 
gazdagabbak lehetünk egy közösségi élménnyel, köze-
lebb kerülhetünk egymáshoz, gyermekeink iskolatársai-
hoz, szüleikhez, a pedagógusokhoz. Ha jobban megis-
merjük egymást, jobban tudjuk egymást segíteni. 

Találkozzunk szeptember 25-én, szombaton, 
a SZIGNUM családi napján! 

Miklai István 

SZIGNUM Szülıi Szervezet 

Szülık palacsintasütésben... 

BÚCSÚ ELISE NİVÉRTİL 
Kedves Elise nıvér! 
Nehéz pillanat, amikor egy ilyen kedves, mindenki által szeretett embertıl kell búcsúzni. 
Egy dolog miatt nem vártuk az év végét tanár és diák egyaránt, mert tudtuk, hogy el kell 
búcsúznunk Elise nıvértıl. 
Köszönöm az egész iskolaközösség nevében, hogy mindenkihez volt egy jó szava, min-
denkit bátorított, hogy bebizonyította a mosoly valóban egy nemzetközi nyelv lehet.  
Köszönjük a nyitottságot, ahogy a gyerekekhez viszonyult, a gyerekekkel beszélgetett 
szünetekben. Mindenkit arra bátorított, hogy találja meg önmagát, amiben tehetséges. 
Köszönjük a türelmét, a segítıkészségét, együttmőködést, kedvességet, intelligenciát és emberségét.  
Nyelvtanulásra ösztönözte nem csak a diákokat, hanem, a tanár kollégákat is.  
Köszönjük, hogy mi mindent megtett az iskolánkért, mindenhol képviselte azt, vállalta a nem kívánt média nyilvá-
nosságot és általa az iskola még nagyobb ismertségre tett szert a tv-n a rádión, az újságon keresztül. 
A mondás azt tartja, nincs pótolhatatlan ember, de Ön olyan őrt hagy maga után bennünk, amelyet nem tölthet be 
senki.  
Kedves Elise nıvér! A Szignum nem felejti el soha.  

Dear sister Elise! The Szignum will never forget you.                                                                           Szőcs Péter ig. 

(Az idei tanév új, amerikai nyelvi lektorát a következı számban mutatjuk be— a szerk.) 



 

 

2009/2010. TANÉV 
 

JÓ TANULÓ: 
1. Weszely Bence jó tanuló 2. évf. 
2. Gules Gabriella – jó tanuló 2. évf. 
3. Szelei Gergı 3. évf. 
4. Szakál Fanni Kíra 5. évf. 
5. Takács Helga 6. évf. 
6. Vincze Vivien 7. évf. 
 

JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ 
1. Dobra Tamás 4. évf. 
2. Háló Dóra Barbara 9. évf. 

 
OSZTÁLYELSİK 

Az egész éves szorgalmas tanulmányi munkájáért és példa-
mutató magatartásáért az alábbi tanulókat részesítjük dicsé-
retben: 
1.a: Balogi Panna. Bohák Dominik, Györe Stefánia, Jankó 
Dominik, Kırösi Dóra, Mityók Flóra Lili, Pipicz Gábor, 
Ramotai Cintia, Szaveljev Ádám, Szekeres Hunor,Varró 
Patrik: 
1.b: Ádók Eliza Erika, Ádók Robin, Csizmazia Csenge, 
Gyüre Dorina, Hudák Anna, Kordás Patrícia Gabriella, 
Matajsz Patrik János, Reisz Gábor, Szabó Dániel Richárd. 
Széll Zalán, Varga Réka, Zsivola Csenge Kata 
2.a: Horváth Martin  
2.b: Gules Gabriella  
3.a: Vadlövı Regina 
4.a Csizmazia Réka, Reisz József, Weszely Regina Mária 
5. a: Majoros Viktória 
6. a: Kurusa Mercédesz 
6. b: Takács Helga  
7. a: Kurusa János  
8. a: Ruck Feri,  Tari Imre:  
7. G: Vincze Vivien, Reisz Piroska  
8. G: Reisz Mariann 
9. G: Vincze Fanni  
10. G: Barta Judit 
11. G: Majoros Máté 
 

ÁLTALÁNOS DICSÉRETRE JAVASOLTAK 
Szorgalmas tanulmányi munkájáért és példamutató magatar-
tásáért 
2. a: Bende Flóra, Daróczi Kamilla, Marsi Gergely 
4. a: Weszely Regina, Miklai Gergı, Csizmazia Réka  
5. a: Csikota Levente és Csikota Péter, Gémes Tamás 
6. b: Vajda Rubina, Gyırfi Mónika  
8. a: Gajda Mária, Nagy Valentina, Csontos Norbert.  
7. G: Kadácsi Dalma  
8. G: Reisz Mariann  
11. G: Ormándlaky Szintia  
 

KITŐNİ TANULMÁNYI MUNKÁÉRT 
2. a: Xu Leila 
3. a: Csapó Boglárka, Szelei Gergı, Török Dominik, Vadlö-
vı Regina 
4. a: Árva András, Dévai Virág, Dobra Tamás, Halupka 
Bence 

6. b: Takács Helga 
8. G: Reisz Mariann 

 
REGGELI PORTASZOLGÁLATBAN VALÓ SEGÍTSÉGÉRT: 

a portás bácsik javaslatára  Brutyó Sándor 5.a, Szabó Martin 
5.a és Veréb Dániel 4.a osztályos tanulók.  
 

SPORT DÍJAK: 
Az alsó tagozat legeredményesebb sportolója:  
Varga Réka 1.b  
Az felsı tagozat legeredményesebb sportolója:  
Orbán Enikı  8.G 
Az gimnázium legeredményesebb sportolója:  
Háló Dóra  9.G osztályos tanulók   
 

IDEGEN NYELVI TÁBOR-DÍJ 
A Szent István Egyházi iskoláért Alapítvány minden évben 
téríti a nyelvtanárok által kiemelt tanulók közül 4 fınek a 
Budapesti Patrona Gimnázium által indított idegen nyelvi 
táborokban való részvételt. Az idei díjazottak: 
Német nyelv: Gyursánszky János 11. G 
Francia nyelv: Barta Judit, Horváth Anett 10. G 
Angol nyelv: Háló Dóra 9. G osztályos tanulók  
 

KIEMELKEDİ KREATÍV MÉDIA TELJESÍTMÉNYÉÉRT 
Antal Andrea és Majoros Dominika 8.G-s tanulók  

 
SZIGNUM RÁDIÓBAN VÉGZETT MUNKÁJÁÉRT 

Bálint András és Forró Dávid 10. G osztályos tanulók 
 

RAJZ SZAKKÖRI TEVÉKENYSÉGÉÉRT 
Rajz szakkörön tanúsított kimagasló teljesítményükért és 
szorgalmukért dicséretben részesülnek Bertus-Barcza Anikó 
mővésztanárnı javaslata alapján:  
Xu Leila 2. a és Fábián Gergı 4. a osztályos tanulók. 
 

AKIK NEM HIÁNYOZTAK EGÉSZ ÉVBEN  
1. a : Farkas Antónia, Rácz Róbert 
2. a : Dévai Kristóf, Kis Erik, Weszely Bence, Gilinger 
Boglárka 
3. a: Korcsog Gyöngyi 
4. a: Csizmazia Réka, Dévai Virág, Dobra Tamás, Fodor 
Roland, Reisz József, Vígh Anasztázia 
5. a: Sulik János 
6. a: Kurusa Mercédesz, Lelik László 
7. a: Kurusa János, Lelik Mária, Lukács Dávid 
8. a: Tari Imre, Ruck Ferenc 
9. G: Szőcs Sándor, Háló Dóra és Vincze Fanni 
10. G: Lukács Anita, Barta Judit 
 

A SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY  
JUTALMAI 

azoknak a 8. –os  diákoknak, akik ebben a tanévben tanul-
mányi és viselkedéstámogató versenyben a legjobban szere-
peltek. Ez alapján  
3. helyezett lett  558 ponttal Gajda Mária 
2. helyezett 690 ponttal Ruck Ferenc 
1. helyezet 835 ponttal Tari Imre 

Gratulálunk! 

VISSZAPILLANTÓ 



 

 

III.SZIGNUM-NAPI ABC 
  
Aerokick- és zsákosbox: Nóra néni akcióban, avagy a nagy diákizzasztás tanítási órán kívül 
Bolondballagás: retro-ban és mosolyban búcsúzott Pali bá osztálya 
Célba (vagy ahová sikerül) dobás: főre, fába, karikába 
Derék munka: tanárizzasztás magas fokon, de a szervezés is az volt. Le a kalappal Melinda és IDB 
Élı csocsó:mert gumi terepen, kötélre főzve is jók vagyunk 
Fontos információk a Comeniusról: pályáztunk, nyertünk, utazunk. Ciprus, készülj…jön a SZIG-
NUM 
Gulyásleves bográcsban: ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Megtartjuk a szakácsokat! 
Harmadik alkalommal: mint a mesében, de kiálltuk a próbát. Tényleg elvarázsolt bennünket. 
Igazgatóváltás: hatalom- és irodacsere két napra. Péter helyett Sándor, de a Szőcs maradt. 
Jó programok: voltak, nyolctól négyig, minden szinten tényleg minden. 
Kiképzıtábor: avagy hogyan lesz a koliudvar kemény terep? A hely, ahogy Szőcs Sanyi (is) szereti 
Labda: ami mindenütt jelen volt; asztalon (ping-pong), pályán (foci), udvaron (lábtengó), parkban 
(méta), teremben (kapitánylabda), szertárban (nyári szünet) 
Média: mert a SZIGNUM-ban mindenki képben van, és ezt bárki láthatta 
Nemes küzdelemben: bebizonyosodott, hogy a bırt mi rúgjuk jobban, de az ütı a diákság kezében 
áll jobban… 
Oltári jó két nap: a leghosszabb péntek és a legütısebb péntek volt a tanévben 
Palacsintasütés: szabadtőzön, 40 fokban. A szülık esete a meghosszabbított nyelő sütıvel. Bravó!  
Rajz: mégpedig aszfalt, ahol a végén a legügyesebb falt 
Sörösrekesz-pakolás: építkezés, ahol volt, aki a fákig emelkedett, és volt, aki a fogát hagyta ott 
Társaságban játszottuk: most mondjam, vagy mutassam? 
Ügyességi pálya: udvaron és téren, kúszva és tekerve, láthatósági mellényben és álcázva is.  
Volt minden, amit kívánhattunk: sıt jókedv és napsütés is, amit csak reméltünk.  
Zene: a botforgatáshoz, a tánchoz, pihenéshez és a munkához is. Volt fülünk rá - legyen jövıre is!                      SZ.A 

VELÜNK TÖRTÉNT - III. SZIGNUM-NAP 

NEM CSAK BOT ÉS ZÁSZLÓ…POMPON IS 
 

Csinosak, energikusak és koreográfiáikkal lenyőgözik a közönséget. A fegyelmezett, kitartó gyakorlás, a zene és a 
mozgás szeretete hatja át mindennapjaikat, egészen pici koruktól. A Makói Mazsorett Egyesület tagjai színes ízelí-
tıt adtak produkcióikból a III. SZIGNUM-napon. A csapat mővészeti vezetıjét, Baloghné Vass Katalint faggattuk 
életükrıl, munkájukról. 
- Az elsı csoportunk 1993-ban jött létre itt Makón, az egyesületi formát éppen másfél évtizede vettük fel, ezt ünne-
peltük az idén. Jelenleg 50 taggal mőködünk, az óvodásoktól egészen az érettségizı korosztályig. Elég népszerő a 
csapat, a szeptemberi évkezdéskor mindig nagy a lelkesedés, azután a komoly munka mindig kissé megrostálja az 
új belépıket.  
- Milyen feltételekkel lehet jelentkezni? 
- A legfontosabb szempont a kitartás…Az alsó korhatár 5 év. Mindig úgy építem fel az óráimat, hogy a tanulás, 
gyakorlás mellett, az életkornak megfelelı játék is pihentesse, motiválja a gyerekeket. A kicsiknek hetente egy, a 
nagyobbaknak két, másfél órás foglalkozást tartok. Egy volt, nagy mazsorett lány segíti a munkámat, ı az én jobb- 
és balkezem. İt is Vas Katalinnak hívják, de nem vagyunk rokonok. 
- Az idei, országos megmérettetésen nagyon szépen szerepelt az egyesület... 
- Így van. A X. Magyar Mazsorett Bajokságnak 2010-ben Makó adott otthont. Itt 21 produkcióval indultunk, és 
ebbıl, 12 mősorszámmal jutottunk ki az Európa bajnokságra, Csehországba.  
- Mit jelent pontosan mazsorettnek lenni? 

- Az adott csoporttól függ, hogy melyik változat mellett kötelezi el maát. Vannak, akik csak fúvós zenére vonul-
nak, lehetnek pompon lányok, akik meccsek elıtt és közben szurkolnak, lelkesítenek. A mi irányvonalunkat a kü-
lönféle zenékre bemutatott koreográfiák képezik, amelyekben számos eszköz alkalmazunk, ilyen a pompon, a bot 
és a zászló. Emellett moderntánc alapokat is tanulnak a gyerekek. 
- A sok, együtt töltött idı biztosan összekovácsolta a csapatatot! 

- Igen, egy nagyon jó kis társaság vagyunk. Ha utazunk valahová, akkor azt mindig összekötjük kirándulásokkal is. 
Ha pedig fesztiválokon, találkozókon veszünk részt, akkor az jó alkalom arra, hogy más csapatok lányaival is ba-
rátkozzunk, bulizzunk. Szeretettel várunk közénk minden érdeklıdıt. Aki további információkat szeretne rólunk 
kapni, az látogasson el a http://makomazso.mindenkilapja.hu weboldalunkra.                                                    -sza-  



 

 

A HÓNAP  

MOTTÓJA 

„A nap a világ világossága, barátságosan, csendesen ragyog és jótékonyan, áldásosan melegít. 
Ilyennek kell lennie életemnek, példámnak.”        (Gerhardinger Mária Terézia) 

 

AKI EGY FILMBEN SZEREPELT EDDIE MURPHY-VEL 
-BESZÉLGETÉS A VILÁGBAJNOK AEROKICKBOX EDZİVEL- 
 
A III. SZIGNUM-nap egyik csúcshelyszíne a tornaterem 

volt, ahol Szombathelyi Nóra tanárnı meghívására 

Perneki Mihály mozgatott és izzasztott meg mindenkit. A 

világ- és Európa bajnok sportember által tartott 

aerokick- és zsákosbox edzéseket még napok múltán is 

emlegettük.☺ 

- Fiatalos külsıd alapján, aligha gondolná az ember, 

hogy már 25 éve sportolsz… 

- Az életem a mozgás, a mozgás az 
életem. Ami látszik rajtam, és ami 
nem, az mind a sportnak tudható be.  
- Az aerokickbox viszonylag ismeret-

lenül cseng. Mit kell tudnunk róla? 
- Az elnevezésbıl is kitőnik, hogy az 
aerobik és a kick-box sajátos ötvöze-
te. Aerobik elemekkel és zenére, 
kick-box technikákat alkalmazunk. A 
lényeg az ütemek pontos megtalálása 
az ütéseknél, rúgásoknál. Itthon in-
kább tae-bo vagy fitt-boksz néven 
fut, és elég népes tábort tudhat magáénak. Én 2003 óta 
foglalkozom ezzel az edzésformával, úgy érzem, megta-
láltam benne a magam számára a mozgás lényegét. En-
nek bizonyítéka, hogy öt esztendeje ebben világbajnok 
lettem. Ez az a sport, amely egyéni és csapat kategóriás 
versenyzésre is ad lehetıséget, utóbbiban talaj vagy step-
pad nehezítéssel is. A vb elsıségem csapat-step, az ezüst-
érmem csapat-talaj és egyéni talaj mezınyben szereztem.  
- Mennyire férfias sportágról beszélünk? 
- Inkább a nık körében népszerőbb, mivel ık jobban bír-
ják.☺ A férfiak nem ennyire kitartóak. Persze az is fon-

tos, hogy ezek az edzések fıként a hölgyek problémás 
területeit, a has-fenék-comb részeket formálják. A gya-
korlatok összeállításának eredményességét jól tükrözi, 
hogy volt, aki az óráim hatására 30 kg-ot tudott fogyni.  
- Mennyire életforma számodra ez a sport? 
- Úgy fogalmaznék, hogy ezért élek és nem ebbıl.  
- A bemutatkozásban említetted, hogy találkoztál Eddie 

Murphy-vel! 
- A szerencsés véletlennek, és a boxtudásomnak köszön-
hetıen, egy válogatáson figyeltek fel rám. Ezért az Én, a 
kém címő filmben szerepelhettem, mint statiszta. A for-

gatás négy napig tartott és kábé nyolc 
másodpercen keresztül vagyok látha-
tó a kész anyagban. A Várban forga-
tott jelenetben egy meccsen választ 
szét az ellenfelemtıl Murphy, így 
valóban közelrıl láthattam ıt.  
- Most, a sportnapon minden diákun-

kat megmozgattad. Mennyire voltak 

lelkesek? 

- Szakmai tapasztalatomból tudom, 
milyen fontos a motiváció. Ez ma a 
játék volt, emiatt a gyerekek végig 

ügyesen dolgoztam. Ezt kellene alkalmazni a mindennap-
okban is, amikor a mozgás, az egészséges táplálkozás 
háttérbe szorul. Rendkívül fontos lenne a korai fejlesztés, 
és ehhez elég egy pár trükk. Arra kell nevelni a fiatalokat, 
hogy ne mms-fenekük alakuljon ki a számítógép elıtt 
ülve, hanem jó társaságban, tegyenek az egészségükért.  
- Mennyire vagy elégedett a SZIGNUM tanulóival? 
- Fantasztikus volt a hangulat, le vagyok hengerelve, 
hogy egyszerre ennyi gyerek aerokickboxolt. A lelkese-
désük magával ragadó volt. 
                                                                                    Sz.A. 

VELÜNK TÖRTÉNT 

AKIK EGGYEL MINDIG TÖBBEN VOLTAK 
Kerékpáros találkozó a római túra 10. évfordulóján 

 

   Az iskola volt és jelenlegi tanárai, az iskola egykori diákjai és az intézménnyel 
jó kapcsolatban álló makóiak gyülekeztek 2010. június 12-én délután a nagyelı-
adó elıtt. Az itt elhelyezett fényképes tablók már mutatták: nem osztálytalálkozó 
készül, hanem a Kerékpáros Baráti Kör nagy túráira és a 2004. augusztus 6-án 
elhunyt felejthetetlen Ruszkai Bélára jöttünk emlékezni a római zarándoklat 10. évfordulóján. 
   Az összejövetel 4 órakor kezdıdött Ruszkai Béláné Zsuzsa néni részletes, precíz visszaemlékezésével, amely az 
iskolai közös kerékpározás 1994-es kezdeteitıl a nagy túrákon (Zemplén, Balaton, Bécs, Budapest, Bükk, Arad és 
Róma) át az évközi kisebb kirándulásokon keresztül a XXXII. Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó megszerve-
zéséig mindenre kitért. Ezután a résztvevık megtekinthették Ruszkai Nóra felújított filmjét a 2000-es Makó-Róma 
zarándokútról, mely a közösség legnagyobb vállalkozása volt. 
   A szervezı Ruszkai-család végül bıségesen vendégül látta a jelenlevıket az egyik osztályteremben, ahol a régi 
túratársak között estébe nyúló beszélgetések alakultak ki az emlékekrıl, a jelenrıl és a Baráti Kör újabb terveirıl.  

Horváth János igazgató-helyettes 



 

 

A RÉGÉSZETI MUNKA 
-ÉLMÉNYEK ÉS GONDOLATOK A SZABADEGYETEMI 

ELİADÁSBÓL- 
 

   Egy Óföldeákon feltárt tele-
pülésnek köszönhetıen, bepil-
lantást nyerhettünk a bronzko-
ri mindennapokba is. Az itt 
talált házak nyomát térképre 
véve, a település lassan kezd 
alakot ölteni, és a környékü-
kön talált különféle kerámiák maradványaiból megtud-
hatjuk,b hogy egy bronzkori települést vizsgálunk. A sok 
nagymérető ház többnyire egyforma (20-25 méter hosz-
szúak). A méretükbıl tehát arra lehet következtetni, hogy 
a család összes tagja mellett, a szolgákat és az állatokat is 
bent tartották, pl. birkákat, lovakat. Ezek ugyanis fontos 
értéktárgyak voltak. A házak több generáció számára ké-
szültek, nem ritkán 60-70 vagy akár 80-100 évig is hasz-
nálták ıket. A házakat a cölöpszerkezetük alapján lehet 
rekonstruálni. A cölöpök leginkább tölgyfából készültek. 
   Egyre szélesebb körben alkalmazzák sikerrel és egyre 
nagyobb karriert fut be az ún. kísérleti régészet. Ennek a 
módszernek a lényege, hogy az egykor használt eszközö-

ket a régészek újra elkészítik, és ezek segítségével meg-
próbálják felépíteni a vizsgált épületet, az ezekben talált 
bronzkori eszközökkel, például bronz baltával végzik a 
fák kivágását és azok csiszolását is.  
   A település ebben a korban fıként három típusú lehet. 
Egyik a víz közelben épült, leginkább tanyához hasonló 
házak, lehet egy több házból álló kisebb település, amit 
parcellák vesznek körül, és vannak a sőrőn lakott falvak.  
   Az egyik legfontosabb és leggazdagabb információs 
bázisok a kutak. Ezek ugyanis konzervként ırizték meg a 
bennünk lévı anyagokat hosszú idın keresztül. Informá-
ció nyerhetı belılük a szerves anyagok vizsgálatakor, a 
vízben ugyanis sok növény- és fémmaradvány található. 
   Az óföldeáki település bıvelkedik bronz tárgyakban is. 
A legvalószínőbb elképzelés szerint, a leletek gondos 
elrendezése valamiféle vallási rítussal összefüggı szakrá-
lis cselekmény lehetett.                      Majoros Máté 12.G 

 
A nagy sikerő Szent István  

Szabadegyetem elıadásai az idei  
tanévben is folytatódnak… 

tudományról, kultúráról, közéletrıl 

magasfokon… 

FOGADALOMTÉTEL 2010. JÚNIUS 27. 
1509. SZÁMÚ SZENT LÁSZLÓ CSERKÉSZCSAPAT 

 
   2010. május 29-én cserkészjelöltjeink Újoncpróbán vettek részt, a szegedi 550. sz. Márton Áron 

cserkészcsapat újoncaival együtt. Kiscserkész jelöltjeink pedig a Piros Pajzs próbát tették le, ugyanezen a napon.  
A csapat neve - 1509. sz. Szent László Cserkészcsapat - sugallta, hogy Szent László ünnepén tartsuk meg az újjáala-
kulás utáni elsı fogadalomtételt. Az idén éppen vasárnapra esett az ünnep. Az V. kerület elnökét, Laurinyecz Mihály 
atyát hívtuk meg, - Varga Attila atyával egyeztetve -  erre az alkalomra. 
   Ünnepélyes bevonulás után a szentmise a szokott rendben történt. Misi atya a cserkészethez kapcsolódó prédikáci-
ót mondott. Felidézte a két kiscserkész, valamint tíz cserkésztörvényt és rámutatott a cserkész lelkület és Szent Lász-
ló király lelkülete közötti párhuzamokra. Ezután a kiscserkész törvényeket hallgattuk meg, majd 7 kiscserkész-jelölt 
tett ígéretet. İk: Enyedi Bertalan, Enyedi Viktória, Fábián Gergı, Miklai Gergı, Miklai László, Korcsog Gyöngyi, 

Korcsog István. 

   Ezután a cserkészjelöltek léptek az oltár elé. Elhangzott a 10 cserkésztörvény, majd 5 cserkészjelölt tette le a foga-
dalmat. İk: Miklai István, Miklai Péter, Miklai Zsolt, Bere László, Sajtos Máté. 

A jelenlévı cserkészek kézfogással fogadták cserkésztestvérükké az újonnan ígéretet és fogadalmat tett tagokat.       
Örömmel láttuk, hogy több korábban aktívan munkálkodó cserkész jelen volt a szentmisén és a fogadalomtételen. 
   Az ünnepet közös ebéddel zártuk, amelyen köszönetet mondtunk Misi atyának, az 550. sz. Márton Áron Cserkész-
csapat képviselıinek, Attila atyának, és a szülıknek is.                                                                     Hedvig nıvér cspk. 

VELÜNK TÖRTÉNT 

PENTAMINÓ MATEKVERSENY 
EREDMÉNYHÍRDETÉS 

 
Elsı kategória: a 4-5. osztályosok 
I. Dobra Tamás 4. o 
II. Weszely Regina 4. o 
III. Árva András 4. o 
Második kategória: 6-7-8. osztályosok 
I. Szabó Hajnalka 8. g  
II. Takács Helga 6. b 
III. Antal Andrea 8. g  

 
   A tanárok közül igen precíz, jó meg-
oldásokat adott be Farkas Ferencné 
Jutka néni, akinek a megoldásaiból 
néhány lap a fizikaszertár melletti fali-
újságon látható. 
Mindenkinek a figyelmébe ajánljuk! 
Köszönjük a többi résztvevı munkáját is!  Szeretnénk, ha 
az idei tanévben még többen és még aktívabban szerepel-
nétek a versenyen!  

Pletka Józsefné Anikó néni  



 

 

EGY (TANÁRI) LELKIGYAKORLAT PILLANATAI 
A jármő: kis autóbusz nagy utánfutó zőrjei, vagy sok jó 
SZIGNUM-os kolléga kis helyen és sok csomag közt is 
elfér. 
Úti cél: Európa (egyik) kulturális fıvárosa, avagy GO 
PECS! (és Püspökszentlászló) 
A templom órája: a szállásunk mellett. Negyedóránként 
ütött. Éjszaka is. 
A csoda: más nevén Munkácsy-trilógia. Az élmény, ami-
tıl egy pedagógusnak is eláll a szava. 
Püspökszentlászló: amerre csak a lelkigyakorlatozók 
járnak. A Zengı csendje és szépsége – két napig volt ré-
szünk benne.  
Égi áldás: kaptuk bıven, esı formájában is. Érkezéstıl-
indulásig, fáradhatatlanul. 

Egység: Test-Lélek-
Szellem, vagyis Body 
Art-Mi Atyánk- Józsi, 
a király atya.  
Erısödtünk: lelkiek-
ben és centiméterek-
ben. Hála Nórinak és 
Vígh Pistinek.  
Történelmi vidékek 
felfedezése: Mohács és Villány kincseit tártuk fel kellı 
alapossággal. 
Merítkezések: mert a testnek és a léleknek is kedvez-
tünk. 
Tanulság: így kell tanévet zárni…  

VELÜNK TÖRTÉNT 

IDİ – UTAZÁS 
Berlin – Agyagfalva 

   Május 20-án utaztam Németországba Wiesbadenbe, a 
werkstatt filmfesztiválra. A 12 órás út után kissé fárad-
tan érkeztünk szálláshelyünkre, ahol nagyon kedvesen 
fogadták a makói csoportot. 21-én este részt vettünk a 
filmfesztivál megnyitóján, majd az ezt követı három 
napon megnéztük a benevezett filmeket. A filmvetítése-
ken kívül lehetıségem volt a város megismerésére is és 
ismerkedtem a német ételekkel. A város nagyon hangu-
latos volt, tisztaság és rend fogadott mindenütt. Megnéz-
tük Németország legrégebbi moziját is.  
   24-én indultunk Berlinbe. Szállásunk egy motelben 
volt. Berlin igazi történelmi nagyváros, rengeteg ember, 
nagy forgalom, nyüzsgés jellemzi. Itt vettünk részt a 
REC – Berlin-Schöneberg 19. Jugend-Mediafestival-on 
május 26 és 30 között. Délelıttönként a város nevezetes-
ségeivel ismerkedtem. Láthattam a brandenburgi kaput, 
a holocaust múzeumot, templomokat, a dómot, régi és 
újabb épületeket, óriási szökıkutakat. Délután és estén-
ként a fesztivál filmjeinek vetítésén vettünk részt, ahová 
az én filmem is (Torna óra) bejutott. A közönségtıl nagy 
tapsot kaptam, bár díjat most nem nyertem.  
   A berlini tartózkodásom ideje alatt interjút is készítet-
tünk Lux Antallal, aki az otthonában fogadott minket.  
A város fejlett, modern, csillogó, lüktetı gazdagsága 
lenyőgözı élményt nyújtott, számos érdekesség keltette 
fel figyelmemet szinte lépésrıl lépésre.  
   Néhány héttel a berlini utazás után Erdélybe utaztam 
egy kicsi faluba, ahová hasonlóképpen 12 órás utazás 
vezetett. Családoknál voltunk elszállásolva, akik hihetet-
lenül nagy szeretettel fogadtak minket. Megdöbbentı 
volt számomra a falu élete. Olyan érzés volt, mintha 100 
évet utaztam volna vissza az idıben. Itt a családok telje-
sen önellátók, reggelente minden család tehene végigvo-
nult az utcán ki a legelıre, majd este vissza. Autóforga-
lom szinte semmi, az utcán lovas kocsik, szekerek jár-
nak. A falu fıútja volt csupán kibetonozva, a többi he-
lyen földes út volt csupán. A hely gyönyörő, az emberek 
nem a nyüzsgésre figyelnek, hanem egymással törıdnek. 

   Nagyon fi-
gyelmesek, ked-
vesek, vendég-
szeretık. Cso-
portunkat ottlé-
tünk alatt folya-
matosan kényez-
tették, saját ke-
zükkel készített 
ételekkel kínál-
tak minket. A 
kanadaiak, a görögök, a németek, a spanyolok, a magya-
rok és a helyi székelyek alkotta csoportunkban nem vol-
tak kommunikációs problémák. A vendégszeretet min-
denkit lenyőgözött. Meglestük az erdélyi kürtös kalács 
készítésének módját, hegyet másztunk, filmeket forgat-
tunk, életérzést tanultunk. A faluban egy református 
templom van, amit szintén megnézhettünk. Jártunk a 
közeli sóbányában, ahol sok gyógyulni vágyó gyerek és 
felnıtt is tartózkodott. Jártunk egy középkori magyar 
várban is, amely folyamatos újítás alatt van, bár magyar 
kiírást keresve sem találtunk. A helyiek ízes magyar be-
széde kissé furcsa volt számunkra. Magyar iskolája is 
van a településnek, ahol összevont osztályokban magya-
rul tanulnak a gyerekek. A velem egyidıs diákok már 
Székelyudvarhelyre járnak iskolába. Megható érzés volt 
látni, hogy ilyen elszigetelt körülmények között hogyan 
ırzik meg az emberek a magyarságukat, milyen alázattal 
tőrik és viselik igen elhanyagolt sorsukat. A helyiek 
mégis nyugodtnak és boldognak érzik magukat, örömü-
ket minden helyzetben kifejezésre jutatták irányunkba. 
Élményeimet három rövid kis filmben rögzítettem.  
   A Zoom to Europe and Transylvania keretén belül 
megrendezett tábor élményei még sokáig elkísérnek. 
Köszönet a szervezı Czibolya Kálmánnak, aki fáradha-
tatlan energiával dolgozik azon, hogy a nemzetek közöt-
ti távolság egységgé erısödjön.  
   Remélem még sok közös élményem lesz a résztvevık-
kel, akiktıl emberséget, barátságot, tapasztalatot kap-
tam, és közös nyelvünket - az angolt is – tanulhattam.       

Majoros Dominika 9. G 



 

 

HÍREK, HIRDETÉSEK 
A 2009-2010-es tanév papírgyőjtési versenyének eredmé-
nyei: I. helyezett: 6.a osztály 1223 kg II. helyezett: 1. b 
osztály 1196 kg III. helyezett: 2.a osztály 1070 kg. 
Összesen győjtöttünk 8420 kg-ot, amely az iskolának 
46580 Ft bevételt jelentett. Ebbıl az összegbıl 15000 Ft-
ot a SZIGNUM-napra adományoztak a szervezık, a többi 
pénzt az iskolai könyvtár állományának fejlesztésére for-
dítják. 

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 
 

Felelıs kiadó:  
Szőcs Péter 

Szerkesztı:  
Szabó Anita 

Fotó: 
Majoros Márton 

Tördelés:  
Hudák Szabolcs 

JUTALOM & TÁBOR 
 

   Az önkormányzat szervezésében július 5-10-ig jutalomtáborozáson vehettem részt 
Magyarhertelenden. A kirándulást Kissné Margó néni vezette. A Mecsekben megbújó kis 
faluban volt a táborhelyünk, de itt csak az estéket és a reggeleket töltöttük. Minden nap 
kirándultunk. Megnéztük a közelben levı Pécs városát, ahol a fıteret, a török templomot – 
a Dzsámit – néztük meg, majd felsétáltunk a tévé adótoronyhoz is. Kétszer utaztunk fel a  
Balatonhoz. Elıször Balatonboglárnál strandoltunk, de az idı itt nem kedvezett számunk-
ra. Másodszor Balatonlelle strandjára mentünk, ahol az idıjárás is kedveskedett nekünk és egy jó kis strandolással 
telt a napunk. Egy másik napon újabb kirándulás volt az abaligeti cseppkıbarlanghoz. Barlangtúrán vettünk részt, 
ahol az idegenvezetı segítségével sok mindent megtudtunk a cseppkövek keletkezésérıl. Láthattuk a sóhajok hídját, 
elefántfejhez hasonló cseppkövet, lebegı követ, amely alatt, ha hazug ember halad át,a kı leszakadhat… Szerencsére 
egyikünk fölött sem szakadt le J. Kirándultunk Szigetvárra is, ahol Zrínyi Miklós nyomában jártunk. A mohácsi em-
lékhelyet is megtekintettük. A fennmaradt szabadidınkben többször fürdöttünk a magyarhertelendi termálfürdıben 
is. 
   A tábor hangulata jó volt, bár a szobák kissé elhanyagolt állapotban vannak. A tábor területén 5 faház található, 
amelyekben egyenként 10-10 fı aludt. A szobatársaimmal nagyon jól összebarátkoztunk, sokat nevettünk. Reggelen-
ként szobaellenırzés volt – ezt mi komolyan vettük -  igyekeztünk megfelelni a vezetıség elvárásainak. A tábor vé-
gén a legügyesebb szoba  jutalomban részesült. 
   Hazafelé már összeszokott csapatként utaztunk, a tábor után is szeretettel gondolunk egymásra és a szerzett élmé-
nyeiket örömmel meséltük el családtagjainknak.                                                                            Majoros Viktória 6. a 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2010. SZEPTEMBER 

10. p Szülıi értekezlet 
15 ó alsó tagozat - 16 ó felsı tagozat 
17 ó gimnázium 

12. v Szobor-i búcsú Ópusztaszeren a 8. évfo-
lyamnak 

18. szo Családnap 

20. h-tıl Angol-német-francia nyelvi ovi beindítása 

25. szo 8-18 ó Szent Gellért Ifjúsági Találkozó 
 a 9-10. évfolyamnak 

  Lelkinap a 7.a, 7.G, 11.G, 12.G évfolyam-
oknak 

OKT. 
1.cs 

Szakkörök beindítása 

BÉKÉS MEGYEI BICIKLITÚRA (1. rész) 
   Július 13-án, kedden reggel indultunk a szokásos nyári biciklitúrára: nyolc kerékpáros és a kísérı autó a csoma-
gokkal. Az elsı pihenı Rákoson volt. Rövid idıre megálltunk Csanádalbertin és Mezıhegyesen is, majd dél körül 
Mezıkovácsházán egy kellemes, árnyékos parkban idıztünk hosszabb ideig, itt ebédeltünk is. A továbbindulás 
után sötét felhık gyülekeztek, és éppen a Medgyesegyházára érkezéskor eleredt az esı. Szerencsére volt hova be-
állni, és a nagy meleg is mérséklıdött. Késıbb élvezhettük Bálint András családjának vendégszeretetét, megtekin-
tettük Schéner Mihály emlékkiállítását és egy kicsit körülnéztünk a szépen gondozott városközpontban is. 
Kétegyházán volt még egy rövid pihenı, és alkonyatra megérkeztünk Gyulaváriba. Szálláshelyünk a református 
templom melletti Bay Zoltán iskola tornacsarnokában volt. A nap fáradalmainak levezetésére este még egy kis fo-
cizásra is volt alkalom.  Másnap, szerdán pihentek a kerékpárok, gyalog indultunk el Gyulára. Végig a fıutcán, át a 
Fehér-Körös hídján, körülbelül 6 kilométeres sétával értünk be a központba, ahol erre a napra Bálint András is 
csatlakozott hozzánk. Megnéztük a város néhány nevezetességét, elsısorban Erkel Ferenc szülıházát, aki idén 200 
éve született, valamint a Szentháromság-kápolnát, a németvárosi Szent József templomot, egy református és egy 
görög keleti templomot, és a belvárosi Nádi Boldogasszony templomot. Láttuk a XIII. századi gótikus templom 
alapfalait és a ferences kolostor romjainak egy kis részletét, néhány szép szobrot. Egy pizzériában ebédeltünk, és 
természetesen a Százéves cukrászda sem maradhatott ki: a régi zenegépet mőködés közben csodálhattuk meg, de 
érdekes volt a cukrásztörténeti kiállítás is. Délután a Vár felé vettük az irányt. Volt, aki máris a Fürdıbe ment, má-
sok a várban levı kiállítás és a toronyból nyíló körpanoráma élvezete után. Estefelé sétáltunk vissza Gyulaváriba. 
A tornatermi focizás most is megvolt.              (folytatjuk)                                                             Dr. Horváth Mária 


