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"A felhıben, mely ott simul 
Talán Batthyány árnya van,  

S lenéz, magyar! Reád 
S mutatván ezt a rém helyet, 
Azt sugja hallkan: Ne feledd 

Októbernek hatodikát!" 

 

Október 6. (szerda) 8 óra 
Szervezı: 7. a és 7.G 

Márai Sándor: Mennybıl az angyal menj sietve (részlet) 
Mennybıl az angyal menj sietve 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 

Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony, 

Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 

Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 

Október 22. (péntek) 8 óra 
Szervezı: 8. G 

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. :  
A HŐSÉG ÉVE A  
SZIGNUMBAN 

Különleges jubileumi esztendıre 
csengettek be a Szent István Egy-
házi Általános és Gimnáziumban, 
2010. augusztus 31-én. Az intéz-
mény két fontos évfordulóra em-
lékezik az idén. (folyt. 2. oldal) 

 

2010/2011. tanév A HŐSÉG ÉVE 

A SZIGNUM ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEI: 

BEHARANGOZÓ  
 Mert hőségesek vagyunk: már negyedik alkalommal egy nap  

a testi-lelki egészség jegyében! 
Változatos programokkal egy hangulatos szombatot töltünk együtt megint! 

Lesz sport, bevetjük az ízlelıbimbóinkat, és a széles mosolyunkat! 
Ami biztos: mennyei falatok, zsírégetés és fényterápia! 

Amiben bízunk: pár kiló mínusz és egy kis szép idı. 
EGÉSZSÉGNEVELÉSI NAP: 2010. október 16. 



 

 

FÓKUSZ 
GONDOLATOK A TANÉVNYITÓ BESZÉDBİL 

2010. AUGUSZTUS 31.  
Kedves Szülık, Pedagógusok, Dolgozók és Diákok! 

   Becsengettek!  
   A gondtalan, szertelen, szabadabb nyarat felváltja a kötelességtudó, feladatokkal, 

kihívásokkal teli új tanulmányi év. Egy Popper Péter idézetet ajánlok mindannyiunk figyelmébe: 
“Akiben zőrzavar van – zőrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend van – rendet teremt maga körül.” Most, a 
jubileumi tanév kezdetének új célokkal, elhatározásokkal indulunk. 
   Wass Albert ezt írja: “Megtanultam, hogy mindenki a hegytetın akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a 
meredély megmászásában rejlik.”  
  Megküzdötök az eredményeitekért, kedves diákok, úgy, mint a szüleitek és úgy, mint mi is, tanárok. A küzdelem-
ben öröm rejlik. Aki ráérez erre, annak öröm lesz a munka, a tanulás. 
Assisi Szent Ferenc szavaival zárom a mondandómat: 
“Elıbb tedd azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod tenni, ami lehetetlen.”  

Ezekkel a szavakkal a 2010-2011-es tanévet megnyitom! 
Szőcs Péter igazgató 

JUBILEUMI TUDOD-E? 
 

• Újváros kiépülése után, 1846-ban 1675 váltó forintért megvet-
ték a mai Vásárhelyi és Búza utca sarkán Komáromi Pál házát, 
ahol katolikus elemi iskola létesült, amelybe vegyesen jártak 
leányok és fiúk.  

• 1871-ben ezzel szemben építettek 2 tantermes iskolát. Ez az 
épület lett késıbb az ún. „Zárda-iskola, mely egészen a leg-
utóbbi évekig használatban volt. 

• A mai újvárosi Róm. Kat. templommal szembeni „Neiszer-
iskola” 1887-tıl kezd kiépülni. 

• A tanítási idı az élethez alkalmazkodott. A falvakon és a kisvárosokban az ıszi betakarítási munkák végétıl 
tavaszig tartott. Nagyvárosokban, így Makón is a városi képviselı-testület határozott a tanév kezdetérıl és végé-
rıl, a napi foglalkozásnak pedig legkevesebb 5 órásnak kellett lenni, délelıtti és délutáni szakaszra bontva. 

• A tantermek felszerelése igen szegényes. A fal fehérre meszelt, rajta fa fogas, a tanítónak egy szék, egy asztal, a 
gyerekeknek hosszú padok álltak rendelkezésére. Egy-egy osztályban több diáknak nem volt tankönyve.                                                                      

Szőcs Tamás tanár úr 

HŐSÉGES SZIGNUM 
 

Éppen 100 esztendeje annak, hogy a SZIGNUM fenntartója, a Miasszonyunkról ne-
vezett Szegény Iskolanıvérek elkezdték az oktató-nevelı munkát Makón. Azt a szel-
lemiséget és tudást kívánja továbbadni és képviselni az iskola ma is, amellyel a szer-
zetesrend már 1910 óta jelen van a városban. Ezért a SZIGNUM az idei tanévet a 
„hőség esztendeje”-ként hirdette meg, amely elnevezés a hagyományok, a múlt tiszte-
lete, az idıtálló értékek felé fordítja a figyelmet, mind a napi munkában, mind gazdag 
programsorozatában. A másik fontos ünnepi alkalom, az intézmény újraindulásának 
20. évfordulója. A SZIGNUM a rendszerváltás után, az országban a 3. egyházi iskola 
lehetett, amely elkezdhette ismételt mőködését, 1991-ben. E kettıs jubileumra való 
emlékezés egy teljesen megújult honlapon; két molinón, és egy saját tervezéső logón 
is megjelenik, ez utóbbiakat Brzózka Marek szobrászmővész, az iskola új rajz szakos 
pedagógusa készítette. A SZIGNUM betőibıl kirajzolódó Szent István fej a szilárd 
erkölcsi alapokra építkezést, a megtartó rendet szimbolizálja. Ugyanezt az erkölcsi 
üzenetet kívánja az iskola színeivel, „arcaival” és jelmondataival a következı tanévig 
hirdetni a szőkebb és tágabb környezete számára a két kültéri kommunikációs eszköz, 
melyek a SZIGNUM I. Családi Napján, szeptember 18-án kerültek ki az intézmény 
homlokzatára. 

4. osztályosok Mária Timothea iskolanıvérrel  
a Zárda-iskolából 1937-ben 

EGY HÓNAP-EGY AFORIZMA 
“Ami könnyen elérhetı, az a felszínen csillog. Ami érték, olykor fénytelen, és a mélyre kell ásni érte! Amiben a sokaság élve-
zetét leli, sivár és illanó gyönyörőséget kínál. Amirıl én beszélek, az a felszínrıl nem látható, és bensıdben derül.” (Seneca) 



 

 

SZAK(KÖR)KÉP 
 
  Hőség a hagyományokhoz délutánonként is! Továbbra is 
fontosnak tartjuk, hogy minden érdeklıdı diákunk azokon 
a területeken bontakoztassa ki képességeit, amelyek szá-
mára a legközelebb állnak. Ezért szakkörök, versenylehe-
tıségek és foglalkozások széles tárházát kínáljuk tanuló-
inknak a jubileum évében is, hogy tartalmasan tölthessék 
szabadidejüket és fejleszthessék tehetségüket. A részvétel 
feltétele továbbra is a –szülıi jóváhagyás mellett- a meg-
felelı tanulmányi eredmény és jó magatartás. Felismeré-
sekben és kitartásban gazdag délutánokat kínálunk és 
kívánunk!  
Úszás 
Kanderné Németh Györgyi tanárnı csütörtökönként, 16 
órától 17:30-ig várja a városi fürdıben a 2-12. évfolya-
mos diákokat. A szakkör látogatásának feltétele a képes-
ségfelmérés és a fegyelmezett magatartás. A foglalkozá-
sok szeptember 30-án indultak.  
Foci 
Szeptember 30-tól, csütörtökönként, 14-15:30-ig a SZIG-
NUM tornatermében Kispál Csaba tanár úr tart edzést 2-
8. osztályos korosztály számára. A szakkör Csaba bácsi 
jóváhagyásával, megfelelı tanulmányi eredmény és tehet-
ség, valamint higgadt konfliktuskezelı magatartás esetén 
látogatható. 
Kosárlabda 
A kialakult hagyományoknak megfelelıen, az idén is vár-
ja tornatermünkben Vajda Magdolna tanárnı azokat a 
kosarazni szeretı, 9-12.-es gimnazista fiúkat, akik szíve-
sen játszanak barátságos meccseket iskolánk tanári csapa-
tával. Az edzések szerdánként a tornateremben vannak, 
17:10-18 óráig. Jelentkezni Magdi néninél lehet. 
Tae-bo 
Felfrissítı, alakformáló, állóképesség javító és feszültség-
oldó edzésprogramot kínál Szombathelyi Nóra tanárnı a 
tornateremben szülık, pedagógusok és érdeklıdı diákok 
részére, szerdánként 15:30-16:30-ig a tornateremben. Az 
erınlétfokozó óra pörgıs zene mellett valódi kikapcsoló-
dás. Nóra néni célja, hogy a sport fontosságára felhívja a 
figyelmet a kevés testnevelés óra mellett, és mindenkivel 
megszerettesse a mozgást. Jelentkezni nála lehet 
SZIGNUM Rádió 
Elsısorban ötleteket, észrevételeket és jobbító javaslato-
kat vár az összeforrt csapat. Saját médiumunk más har-
madik esztendeje próbálja felpezsdíteni hétfın és szerdán 
az óraközi szüneteket hasznos információkkal, jó zenék-
kel és érdekességekkel. A jubileumi tanévben kevesebb 
rovat, ám annál velısebb tartalom várja a hallgatókat. 
Akinek van füle, hallja meg! Hőséges jó fülelést kívá-
nunk! További információk Forró Dávid 11.G-s tanulónál 
érhetık el.  
Kicsik kórusa 
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelıen, az iskola ká-
polnájában várja Hedvig nıvér a jó hangú és fegyelme-
zett 3-4. osztályos diákokat, akik szívesen énekelnek 

együtt, már jól ismert egyházi dallamokat és készek ta-
nulni újakat is. Az egyre bıvülı repertoár mellett, kultu-
rálódási lehetıséget és összetartó közösséget kínálnak a 
foglalkozások, hétfın és csütörtökön, 14-14:30 óráig.  
Nagyok kórusa 
Szőcsné T. Kis Gabriella tanárnı szerdán 14-14:45-ig a 
gimnazista, pénteken 13:45-14:30-ig a felsı tagozatos 
érdeklıdı diákokat várja a zenetermi próbákra. Az ének-
kari foglalkozásokra azokat várja Gabi néni, akik valóban 
kedvet éreznek, megfelelı hang adottságokkal rendelkez-
nek és szívesen lépnek fel iskolai és egyházi ünnepeken. 
Az eddigi tagok mellett, újak jelentkezését is várja.  
Irodalmi színpad 
Keddenként, 14-15:30-ig tart foglalkozásokat Mészáros 
Ildikó tanárnı a 9. G termében azon diákok számára, akik 
vagy gimnazisták, vagy már korábban is részt vettek a 
szakkör munkájában. A jó társaság és hasznos idıtöltés 
biztosított a színdarabok és rövid jelenetek, helyzetgya-
korlatok mellett. Lehetıség nyílik a konfliktushelyzetek 
megoldására, a személyes interakcióra és a szociális kész-
ség fejlesztésére is. A próbák során elsajátított darabok 
kulturális programokon, ballagásokon bemutatásra kerül-
nek.  
Ima percek 
Minden kedden, az esı tanítási óra utáni szünetben közös 
imádságra, éneklésre várják a nıvérek az alsó tagozatos 
diákokat. A lelki feltöltıdés felajánlott szándékai mindig 
változni fognak.  
"Tarsunk lépést gyermekeinkkel!"- felnıtt hitismeretek 
foglalkozás 
Czank Gábor plébános atya és Veronika SSND nıvér 
várja az érdeklıdı felnıtteket hitismereteik elmélyítésére, 
gazdagítására, közös beszélgetés és imádság keretében, a 
felvetıdı kérdések megbeszélése mellett. A találkozások 
minden kedden este, 17-17:45-ig lesznek a plébánia ter-
mében a tanév ideje alatt. Érdeklıdni a 30/6879962-es 
számon lehet.  
Társas és latin tánc 
Szabó Anikó tánctanárnı vezetésével az idén is folytató-
dik a nagy sikerő tanfolyam. Jelentkezni a 7-12.-es kor-
osztálynak lehet, nála, vagy Kulcsár Judit tanárnınél. Az 
órák csütörtökönként, 16 órától lesznek a tornateremben.  
Sakk 
Szabó Mihály, a SZIGNUM Szülıi Szervezet központi 
vezetıségének a tagja keddenként, 14 órától várja szelle-
mi sportra, az arra fogékony diákokat, a református hittan 
teremben. Jelentkezni Körtefái Klára és Vígh István ta-
nárnıknél lehet.  
Média 
Szombathelyi Nóra tanárnı vezetésével, a nagy elıadó-
ban indul a kreatív foglalkozás, a 12. évfolyamosok ré-
szére, szerdánként, 14:45-15:30-ig. A médiaórákon elsa-
játított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása képezi a 
szakkör anyagát, elsısorban a filmkészítés területén.  

(Folyt.4. oldal) 

FÓKUSZ 



 

 

Latin szakkör 
A nyelvi elıképzettséggel rendelkezı, 8-10. évfolyamos 
tanulókat várja Nóra néni keddenként 15:30-16:15-ig a 
latin teremben. A változatos tematika tartalmaz nyelvtani, 
mitológiai ismereteket, és hasznos alkalmakat ad az alapo-
sabb tudásanyag szerzésére. Emellett egy kirándulásra is 
lehetıségük nyílik a szakkörre jelentkezıknek.  
Fotó-videó 
Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Mővészeti Mőhely 
vezetıje az idei tanévben is várja a tanári számítástechni-
ka terembe (K-305) azokat az 5-12. évfolyamos fiatalokat, 
akik kedvet éreznek a mőfajhoz. A foglalkozások hétfın 
és kedden, 14-15:30-ig lesznek. Elsı alkalom október 5., 
kedd. Jelentkezni személyesen ekkor lehet. 
Rajz - kézmőves 
Brzozka Marek rajztanárunk két csoportban várja a mővé-
szet iránt érdeklıdı, rajzolni tudó és szeretı gyermekeket 
a tetıtéri német nyelvi terembe. A részvétel további felté-
tele az elızetes képességfelmérés jó eredménye. Az 1-4. 
évfolyamosok számára a foglalkozások szerdán, 15:30-17 
óráig, míg a többi osztályok számára csütörtökön lesznek, 
15:30-17 óráig. A tanár úr igény szerint, kézmőves szak-
kört is szervez ugyanitt, 6-12. évfolyamosok számára. En-
nek várható idıpontja: csütörtök, 15:30-17 óra. Aki ked-
vet érez a foglalkozásokhoz, nála jelezze kérését. A tagság 
feltétele a fogékonyság a mővészi tevékenységek iránt.  
Közlekedési 
Horváth János tanár úr, heti egy alkalommal várja a 10 év 
feletti korosztályt gyakorlati és elméleti foglalkozásaira, 
szerdánként, 16 órától, a 10. G termébe. A négyhetes cik-
lusban mőködı szakkör KRESZ elméletet, szerelési és 
mőszaki ismereteket, ügyességi kerékpározást és szabá-
lyossági, városi közlekedési tudást kíván átadni. A tagság 
feltétele, hogy mind a négyféle alkalmon részt kell venni. 
Kerékpárt, ha szükséges, az iskola biztosít. Az elsı foglal-
kozás október 6-án lesz.  
Kerékpáros Baráti Kör 
A sok szép úti céllal és kilométerrel büszkélkedı társaság 
szeretettel várja a bicajozni szeretı diákokat kisebb, évkö-
zi túráikra, kirándulásaikra, melyeket plakátokon hirdet 
meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör képvisel-
teti magát, és ügyességi feladatokkal várja a diákokat. Az 
érdeklıdést jelezni Horváth János igazgató-helyettes úrnál 
lehet.  
Vár a könyvtár! 
A SZIGNUM iskolai könyvtára az alábbi idıpontokban 
várja az olvasni, kutatni vágyó dolgozóit és tanulóit: H: 
10:30- 13:30, K: 10:30- 13:30, 14:30-15:30, Sze: 10:30-
13:30, 14:30-15:30, Cs: 10:30-13:30, 14:30-15:30. P: - 
 
Info délután lehetıség 
Szabó Anita tanárnı hétfın 16:15-17, kedden 14-17, csü-
törtökön 14-17, pénteken 15-16 óráig várja a diákokat. A 
nyitva tartás célja elsısorban a tanulás és gyakorlás elıse-
gítése, a házi feladatokhoz való információgyőjtés és nem 
a játék.  

VELÜNK TÖRTÉNT 

LENGYEL ÉLMÉNYEIM 

   A Makói Magán Zeneiskola kis 
zenekarának tagjaként, eljutottam 
Lengyelországba. Busszal utaz-
tunk július 10-én, és még aznap 
este megérkeztünk Katowice városába. Itt két kollégiu-
mi épületben szálltunk meg. Másnap libegıztünk, majd 
felgyalogoltunk a hegytetıre, ami egyben a lengyel-cseh 
határ is. A városnézés keretében voltunk állatkertben is.  
   Délután felléptünk vendéglátónk bányászzenekara 
mellett, és láttunk lengyel néptáncos produkciókat. Egy 
valódi bányát is megtekintettünk, sajnos, a sok esı miatt 
nem csónakkal, ahogyan az eredeti tervben volt. Egy 
fesztivál résztvevıi voltunk ezt követıen, sok más zene-
kar és tánccsoport között. A tartalmas napok után, felfe-
dezhettük még Krakkó nevezetességeit is. A hazautazás 
egyik kiemelkedı eseménye volt Budapesten, a Zene-
akadémia nagytermében egy koncert meghallgatása. 
Ezután, július 15-én éjjel érkeztünk Makóra.  

Reisz Mariann 9.G 

AZ ÚT, AMI RÓMÁBA VEZETETT 
   Négyévente kerül megrendezésre a nemzetközi mi-
nistránstalálkozó Rómában, amely az idén július 31-tıl 
augusztus 9 –ig tartott. A Szeged-Csanádi Egyházme-
gyébıl körülbelül ötvenen jelentkeztünk az útra. Az 
indulás napján a Dóm mögötti téren gyülekeztünk, ahol 
a buszba való bepakolás után, a székesegyház altemplo-
mában közös szentmisén vettünk részt. Este 6 órakor 
indultunk utunkra, az elsı éjszakát a buszban töltöttük. 
Az utazást követıen, Rianoban volt a szálláshelyünk 
egy kolostorban. A reggeleket imával kezdtük. Ezután 
megnéztük Rómában a Pantheont, a Colosseumot –
sajnos, csak kívülrıl-, a Trevi-kutat, ahová a szokások-
nak megfelelıen dobtunk pénzérmét, hogy visszatérhes-
sünk még ide. Esténként, a szentmisék befejeztével, a 
társaság egyik fele énekelt gitárkísérettel a szálláson, a 
többiek pedig pókereztek. A találkozó kezdınapja a 
Szent Péter téren volt, ahol rengetegen, több mint ötve-
nezren voltunk. A programon köszöntötték az országok 
megjelent képviselıit, és közösen énekeltünk németül 
és angolul. Ezen az alkalmon a Szentatya szavait hall-
gattuk meg és fogadtuk az áldását. A zenével kísért 
programot magyar nyelvő szentmisével zártuk.  
Nagyon sok élményben volt részünk a Rómában töltött 
napok alatt. Megnéztük a Szent Pál Bazilikát, a kata-
kombákat, - ahol miséztek nekünk-, és a Lateráni Bazi-
likát.   
Egy teljes napon át pihenhettünk a tengerparton is. De 
megtekintettük a Vatikáni Múzeumot is, ami után sza-
badon szervezhettük az idınket. Én társaimmal a Szent 
Péter Bazilikát néztem meg ekkor.  
Az elutazás napján, a záró szentmisét követıen indul-
tunk vissza, délelıtt 10 órakor. Másnap hajnalban, él-
ményekkel térve érkeztünk haza az Örök Városból.  

Reisz Mariann 9. G 



 

 

A HÓNAP  

MOTTÓJA 

„Egységben az erınk! Mindenekelıtt ebben kell szilárdan lehorgonyoznunk.  
(Mária Terézia Gerhardinger) 

Terézia anya névnapja: október 15. 

„NEM VÉLETLEN, HOGY ITT VAGYOK” 
LUCILLE NİVÉR JÓL ÉRZI  

MAGÁT A SZIGNUMBAN  
    
   A SZIGNUM-ban négy esztendıvel ezelıtt, komolyan 
elköteleztük magunkat a nyelvi kultúrák megszerettetése 
és megismertetése mellett. Felmenı rendszerben, alsó 
tagozatos és gimnazista évfolyamaink speciális idegen 
nyelvi osztályokkal mőködnek. Az itt folyó, komoly mun-
kát nem csupán felkészült pedagógusaink végzik, de in-
tézményünk minden évben biztosít speciális nyelvi kör-
nyezetet is diákjaink számára. A jubileumi „Hőség” tan-
évünk ezen a területen több szempontból is különleges; 
három idegen nyelvi lektor vesz részt állandóan a napi 
munkánkban. Ezúttal, az alsó tagozatosokat tanító 
Lucille Dehen nıvért ismerhetjük meg. 
- Kedves Lucille nıvér! Kérem, mutatkozzon be az újság 
olvasói számára! 
- Az USA-ból érkeztem, Minnesota államból. Az SSND 
nıvérek nemzetközi közösségének tagja vagyok. Hosszú 
ideig tanítottam általános iskolában, és voltam intéz-
ményvezetı is. Az utóbbi idıszakban, egy oktatási köz-
pontban dolgoztam, ahol személy szerint foglalkoztunk a 
gyermekekkel. Ennek a rendkívül odafigyelı, egyénre 
szabott tevékenységnek a célja az volt, hogy alapvetı 
készségeket sajátíttassunk el a tanulókkal. Ezen kívül, 
azok számára is segítséget nyújtottunk társaimmal, akik 
valamilyen oknál fogva kimaradtak az oktatásból, de sze-
rettek volna középiskolai végzettséget szerezni. Nem is-
meretlen számomra a bevándorlókkal való foglalkozás 
sem, egyszer megszámoltam, 18 országból érkeztek hoz-
zánk olyan emberek, akiknek a beilleszkedését, nyelvta-
nulását segítettük ebben a központban. 
- Mi motiválta abban, hogy Magyarországon folytassa 
munkáját? 
- Elıször elengedtem a fülem mellett a felhívást, de miu-
tán másodszorra is megkaptam az üzenetet, hogy ide ke-
resnek angolt tanító pedagógust, azt gondoltam, ez nem 
lehet véletlen. Egész egyszerően megragadtam a lehetı-
séget, ami nekem szólt. Rövid idı alatt igent mondtam, 
amit nem bántam meg. 

- Melyek az 
elsı benyo-
másai ró-
lunk? 
- A kisvárosi 
k ö r n y e z e t 
s z á m o m r a 
ismerıs, a 
tágas tér, a 
mezık és a 
p r a k t i k u s 
t ávolságok 
szimpatiku-
sak, hiszen magam is hasonlóban éltem és dolgoztam 
eddig. Nagyszerő helynek tartom ezt az iskolát, nagyon 
örülök, hogy itt lehetek. Érdekes helyzetben vagyok, ami 
néha nyomaszt is egy kicsit, mert nem mindig tudom, 
hogy mit mondanak nekem a gyerekek. Ugyanígy ık sem 
mindig értik, hogy én mit akarok, azzal a különbséggel, 
hogy ıket ez nem feszélyezi. 
- Milyen feladatai vannak itt, a SZIGNUM-ban? 
- Nagyon sokrétő a tevékenységem. Elsısorban az elsı 
három évfolyammal foglalkozom, itt az elsıdleges célom 
a nyelv megértése, megszerettetése, a magyar kollégák-
kal együttmőködve. Emellett az itt szolgáló nıvérközös-
ség tagjainak segítek az angol tanulásában, és van felnıtt 
csoportom is. 
- Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen? 
- Szeretem aktívan eltölteni a rendelkezésemre álló idıt. 
Testileg igyekszem feltöltıdni az úszással, nagyon ked-
velem a víz közelségét. Felüdülök szellemileg az olvasás-
sal, és igazán kikapcsol a kötés. Szívesen számítógépe-
zem, aminek a segítségével levelezek és készülök az órá-
imra. 
- Mikor érzi magát majd elégedettnek a tanév végén? 
- Azt tőztem ki magam elé amikor ide érkeztem, hogy a 
diákok angol nyelvtanulásában segítek. Ha azt tapaszta-
lom, hogy fejlıdtek a munkám által, akkor elértem a cé-
lomat. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok és a nıvértársa-
im is tanulhassanak az anyanyelvemrıl többet, tılem. 
- Kívánjuk, hogy ez teljesüljön!                       Szabó Anita 

VENDÉGSAROK 

Tanítási órán... 

NYÁRI KÉZMŐVES TÁBOR 
 

 Ezen a nyáron is-már negyedik alkalommal-három turnusban vártam az ügyes kező gyerekeket a kézmőves táborba. 
Minden héten mindig többféle kis tárgyat készítettünk, éppen azért, mert volt olyan gyermek, aki 2 hetet is itt töltött. 
Készült legyezı, bırönd, pénztárca és még rengeteg sok szép tárgy.                                 Gyırfi Józsefné Mónika néni 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

BÉKÉS MEGYEI BICIKLITÚRA (2.rész) 
  Az elızı számban Makóról indulva, a második napig 
követhettük nyomon bicajosaink kalandjait, amely idı 
alatt Gyuláig érkeztek el. Innen szállunk nyeregbe ve-
lük… 
 
   A következı napon, csütörtökön ismét korán keltünk, 
és nagy útra indultunk, ezúttal külföldre, Nagyszalontá-
ra. Sarkadon volt egy kis pihenı, majd hamarosan a ro-
mán határhoz értünk. Onnan szinte teljesen egyenes, 
végig napos, mintegy 12 kilométeres úton jutottunk el 
Szalontára. Megnéztük a Csonka toronyban lévı kiállí-
tást, mely a város múltjáról, és fıleg Arany Jánosról 
szól. Utána a szemben lévı parkban ebédeltünk.  Visz-
szaindulás elıtt még megnéztük a református templom 
melletti szoborparkot, ami Nagyszalonta híres szülöttei-
nek állít emléket: Arany János mellett Kiss István szob-
rász, Kulin György csillagász, Sinka István költı és 
Zilahy Lajos író.  A már ismert úton mentünk a határig, 
utána viszont lekanyarodtunk Méhkerék felé, és pihenıt 
tartottunk falu központjában. Sarkadon ismét áthalad-
tunk, azután pedig Doboz volt a következı úticél.  Elı-
ször a fıutca egy parkjában álltunk meg, majd bemen-
tünk a kastélyparkba. A szép neoromán templom nyitva 
volt, így kívül-belül megcsodálhattuk. Nagy élmény volt 
találkozni Jeanne-Marie Wenckheim-Dickens grófnıvel, 
aki kislánykorában került el innen, és néhány éve jött 
vissza. Élvezettel hallgattuk ismertetıjét és történeteit, 
többek között a park rendbehozatalával kapcsolatban. 
Gyulára visszamenet Szanazugban, a Fehér és Fekete 
Körös összefolyásánál lévı kemping éttermében vacso-
ráztunk. Az esti focizás most sem maradhatott el. 
   Pénteken reggel az eddigiekkel ellenkezı irányba in-
dultunk el: Dénesmajor felé. A tanyaközpont után, vá-
roserdei pihenıvel a Körös töltésén jutottunk el 
Szanazugba, most a tegnap estivel szemközti oldalon. 
Úszkáltunk, pancsoltunk a kellemesen hővös vízben, 

majd meg is ebédeltünk.  Utána indultunk tovább Doboz 
felé, majd onnan Békésre.  Ott a városközpont szép 
parkjában tartottunk pihenıt. Pósteleken, egy kastély-
parkban lévı büfében vacsoráztunk. Körbejártuk a kas-
tély romjait is. Innen kicsit körülményes út vezetett 
Gyulára, nem egészen úgy van, ahogy a térkép jelzi.  
Viszont érdekes volt útközben egy pihenı repülıgépet 
megnézni. Szokás szerint most is volt este kis focizás. 
   A kirándulás utolsó reggelén, szombaton, miután ösz-
szecsomagoltunk, Gyula felé indultunk. Leadtuk a kul-
csokat a tornaterem gondnokának, majd Békéscsaba felé 
vettük az irányt. Egy parkban rövid pihenı, majd kis 
városnézés után a jaminai modern templom elıtti park-
ban fogyasztottuk el szokásos ebédünket. Innen az állo-
másra mentünk. Vásárhelyig vonat vitte a kerékpárokat 
és kerékpárosokat. Onnan még Makóig kellett eltekerni, 
és délután fél 6 óra körül mindenki hazaérkezett, hogy 
kipihenhesse az igen meleg, néha fárasztó, de sok él-
ményben gazdag kirándulás fáradalmait. A négy kerék-
pározós napon a megtett út 345 kilométer volt. S akik 
részt vettek: Horváth János, Majoros Márton, Mészáros 
Ildikó és Horváth Mária felnıttek, Fábián Dávid, Kakas 
Bence, Majoros Máté, Nádasdi István és Varga Martin 
diákok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Horváth Mária 

2010. AUGUSZTUS 31-ÉN MEGNYITOT-

TA KAPUIT A MAKÓI IFJÚSÁGI KLUB! 
Írta: Bálint András 11. G 

 
   A régrıl híres Medicor klub helyén, 
ifjúsági klub nyílt azon fiatalok számá-
ra, akik szeretnék kultúrált, barátságos 
és jó hangulatú környezetben eltölteni 
a délutánjaikat. A megnyitón megtisz-
telt minket Szıke András a jelenlétével 
és az utána való közös kerek-
asztalbeszélgetéssel. A klubnak a má-
sodik nyitvatartási napján összegyőlt a 
100 klubtag. Fontos tudnivalók a hely-
lyel kapcsolatban: A belépés klubkár-
tyával történik, amit a helyszínen lehet 
díjmentesen igényelni nyitvatartási 
idıben. Hétfı - Szerda: 16:00-20:00; 
Péntek – Szombat: 15:00-22:00 

   A hely a 25 éves kor alattiakat várja 
elsısorban nagy szeretettel. Maga a 
klub dohányfüst és alkoholmentes. És 
hogy mit is lehet itt tenni? TV, Xbox, 
biliárdasztal, csocsóasztal, és sok tár-
sasjáték (Activity, Beugró, Póker, 
Uno) vár mindenkit. A klubnak van 
házirendje. Ezt az újonnan regisztrál-
takkal ismertetjük. Ha ezt nem tartják 
be, annak a helyrıl való ideiglenes, 
vagy teljes kitiltás a következménye. 
Van egy kassza, amibe akkor kell 
pénzt dobni, hogy ha valaki kiejt egy 
csúnya szót. A késıbbiek folyamán, 
bulik is tervbe vannak véve, ezekrıl 
folyamatosan tájékoztatjuk a diáksá-
got. A helyiség fenntartója Makó ön-
kormányzata, üzemeltetıje a városi 
IDB, vezetıje Mucsi Tamás.               

IDB 
A hagyományokhoz hően, idén is sor 
kerül a SZIGNUM Diák Önkormányza-
tának tagújítására. A korábbi elnökség 
mandátumának lejárta után, a lelkes, 
tenni akaró jelentkezı tanulók az elsı 
hónap végéig, figyelemfelhívó plakáto-
kon kampányoltak, az intézmény épüle-
tének legváltozatosabb pontjain. Bemu-
tatkozásuk kitért arra, miért jelöltetik 
magukat, és miként kívánják elérni kitő-
zött céljaikat a jubileumi tanév során. A 
jelölteknek 1-2 perces, nyilvános be-
széddel is készülniük kellett, melyet a 
diákság a választás alkalmán, szeptem-
ber 30-án, 16 órakor hallgathat meg. 
Ezután, titkos szavazással derül majd ki, 
kik képviselhetik iskolánk érdekeit ma-
gasabb fórumokon a 2010/11-es évben. 



 

 

Szeren a SZIGNUM 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen, a SZIGNUM 
nyolcadik évfolyamának általános iskolai és gimnáziumi 
osztályai ellátogattak a szeptember 12-i Szobori búcsúra. Az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban negyedik 
alkalommal megrendezett eseményen a 40 diák részt vett a 
dr. Kiss-Rigó László által bemutatott szentmisén, és tanúja 
volt a Szer Üzenete Díj 2010. átadásának, melyet az idén dr. 
Trogmayer Ottó mellett, Szörényi Levente kapott. A SZIG-
NUM tanulói egy elıre elkészített feladatlap alapján, megte-
kintették az Emlékpark látnivalóit és az 1920-as évek han-
gulatát idézı tanórára is beültek a skanzen iskolájába. Ez az 
ünnepi alkalom szervesen kapcsolódott az intézmény jubile-
umi, „Hőség éve” programsorozatába. 

 

 

Közös-Többszörös Diáknap 

A Makói Városi Ifjúsági Diákönkormányzat (MIDÖK) csa-
pata 2010. szeptember 18-án, szombaton, Közös-
Többszörös Diáknap elnevezéssel, egész napos programot 
szervezett a település fiataljai számára. Az alkalom rendkí-
vül sokszínő volt, sport, szakmai és kulturális területeket is 
magába foglalta. A nap célja Makó megismerése és a közös-
ségi élmény erısítése volt, amihez jó társaságot, hasznos és 
vidám élményeket, az égiek pedig egy kis frissítı esıt is 
biztosítottak. A különbözı gyermek és ifjúsági önkormány-
zatokban tevékenykedı résztvevık többek között a diákjo-
gokról és a „Fiatalok lendületben” mozgalomról hallhattak 
elıadást, ötleteket győjtöttek az év tartalmassá tételéhez, 
ellátogattak a helyi fürdıbe és a Víztoronyból szemlélhették 
a panorámát. A változatos versenyszámokban zajló sport-
megmérettetés után, közös vacsorával és jó hangulatú disco-
val zárták a fiatalok a diáknapot. 

VELÜNK TÖRTÉNT 

SZERETETSZOLGÁLAT 
 

   Az elmúlt tanévben vezettük be gimnáziumunkban a 
szeretetszolgálatot, aminek ötlete a miskolci Fényi Gyu-
la Jezsuita Gimnáziumból indult 8 évvel ezelıtt, és mára 
már sok egyházi középiskola bekapcsolódott. Nálunk a 
program keretében a 10. évfolyamos diákok heti egy 
alkalommal látogattak idıseket, fogyatékosokat, betege-
ket és óvódásokat. Mindehhez szeptember-október fo-
lyamán felkészítést kaptak, és a tanév során is folyama-
tosan figyelemmel kísértük szolgálatukat. 
   Az osztály (a jelenlegi 11.G) Kalkuttai Teréz anyától 
választott mottót ehhez a küldetéshez: Az élet kaland – 
vállald!  
   İk tavaly ezt a kalandot vállalták. Vállalták, hogy ad-
nak idıt, figyelmet, szeretetet, társaságot mindazoknak, 
akiket rendszeresen látogattak. Vállalták azt is, hogy 
tavasszal Budapesten a Fokoláre mozgalom Kincseink 
rendezvényén bemutassák szolgálatukat. 
   A következı sorokban a tanév végi visszatekintésben 
megfogalmazott élményeiket, tapasztalataikat olvashat-
juk: 
• Az elsı alkalommal nagy félelem volt bennünk, de 

szerencsére pozitív csalódás ért minket, mert egy 
olyan idıs nénihez kerültünk, aki nagyon közvetlen 
volt. Úgy fogadott minket, mintha az unokái lennénk.  

• A néni sokat nyújtott nekem: törıdést, figyelmet, meg-
értést, együttérzést és sok-sok szeretet. Sok tapaszta-
lattal és felelısségtudattal lettem gazdagabb. 

• Rájöttem, hogy az idıseknek tényleg szükségük van a 
fiatalok társaságára… 

• Korábban nem tudtam megérteni, hogy lehet a fogya-
tékkal élıknek ilyen hatalmas életkedvük. Némelyik 
ember a nagy dolgokat sem tudja értékelni, ık pedig 
az apróságoknak is örülnek. Általában rögtön meg-
éreztük, hogy vártak minket, hisz mindig mondták, 
hogy mellém ülj, velünk gyere társasjátékozni, stb.   

• İk (a fogyatékkal élık) azt mondták, jó nekik olyan 
emberekkel találkozniuk, akik fintor nélkül elfogadják 
ıket.  

• Én sokféle tapasztalattal gazdagodtam… Veszítettem 
viszont egy csomó szorongást és elıítéletet. 

• Én úgy gondolom, hogy mindannyian társaságot tud-
tunk adni azoknak, akikkel találkoztunk. Egy olyan 
társat, akiknek elmondhatják a gondjaikat, anélkül, 
hogy arra kellene gondolniuk, hogy minket untatnak 
stb. Amit viszont én kaptam, az a tapasztalat valamint 
a szeretet, több szeretetet kaptunk, mint amennyit ad-
tunk szerintem. 

• Ami hiányozna az életembıl talán az, hogy elmondha-
tom, hogy már végeztem ilyen munkát, és szerencsés-
nek érzem magam, mert azok, akik még nem éltek át 
ilyet, nem tudják, mit kapnak, és miket nyernek ezzel, 
és hogy mennyivel erısebbek és bölcsebbek lesznek… 

 
   A tanév végén kértem a partnerintézmények kapcsolat-
tartóit, ık is mondják el a diákok szolgálatával kapcsola-
tos tapasztalataikat. Mindenütt szívesen vették a látoga-
tásokat, és örömmel várják ebben a tanévben is a szolgá-
latban résztvevıket. 
   Egy idıs hölgy mondta a rehabilitációs osztályról: 
„Tudjátok gyermekeim, amikor itt vagytok, az arcotok, a 
szemetek csillogása és a figyelmetek mindig simogatja a 
lelkem.” 
   Hasonlóan pozitív élményeket kívánok a 10.G osztály-
nak – akik ebben a tanévben vesznek részt a szeretet-
szolgálatban, Fidelis nıvér és Tóth Zsolt koordinálásá-
val. 

    Regina nıvér 
 

“Nem tudom mi a sorsod, 
de egy dolgot tudok: csak 

azok lesznek igazán boldo-
gok, akik keresték és meg-

találták, hogyan lehet máso-
kat szolgálni.”  

(Albert Schweitzer) 



 

 

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 

EURÓPA VÉRKERINGÉSÉNEK 
RÉSZESEI LESZÜNK 

 
    A Szent István Egyházi Általános 
Iskola és Gimnázium Makón évek óta egyet jelent a nyelvi 
megújulással. De vajon tud-e az iskola ennyi idı eltelté-
vel is újat mutatni? A válasz határozottan igen. Idegen 
nyelvi képzésünk új lendületet vett a nyáron, amikor is 
értesítettek minket, hogy az Európai Unió által támoga-
tott, a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Egész 
életen át tartó tanulás program keretében benyújtott pá-
lyázatunk nyert. Legjobb ismereteink szerint Makón ha-
sonló pályázatot még egy iskola sem nyert, a SZIGNUM 
az elsı. 
  Az iskolai együttmőködéseket támogató úgynevezett 
Comenius pályázat 2 évre szól. Pályázatunk címe 
T.I.M.E., ami egy mozaikszó, Tolerance In My Europe, 
vagyis Tolerancia az én Európámban. A projekt lényege a 
tolerancia, vagyis a másik ember elfogadásának, sıt tisz-
teletének mővészi formában történı kifejezése. Többféle 
projekthez is csatlakozhatott volna az iskola, mi mégis 
ezt a pályázatot választottuk, mert rohanó, kissé eltorzult 
értékeket közvetítı világunkban különösen fontosnak 
tartjuk, hogy megálljunk egy pillanatra és kezet nyújtsunk 
azoknak, akik etnikai vagy éppen szociális hovatartozá-
suk miatt kiközösítést szenvednek. Meg kell tanítanunk 
diákjainknak, fogadják el, sıt értékeljék a sokszínőséget, 
amit más csoportok képviselnek. 
  A projekt egy úgynevezett multilaterális projekt, ami azt 
jelenti, hogy több iskola dolgozik együtt közösen a meg-
valósításon. A szignum partnerséget alakít ki egy lengyel, 
egy bolgár és egy görög iskolával. A projekt munkanyel-

ve az angol. 
  A munka folyamatos: munkacsoportokat alakítunk kü-
lönféle területeken, úgymint film, fotó, színjátszás, kép-
zımővészet vagy zene. A csoport tagjai rendszeresen ta-
lálkoznak, és az adott témában alkotnak. Természetesen 
elengedhetetlen a szellemi felkészítés, a beszélgetések, a 
tolerancia gondolatának a kifejtése. A munkacsoportok-
ban a diákok tevékenykednek, tanári segítséggel. 
  A lényeg pedig, azon túl, hogy a gyerekek érzékenysége 
fejlıdik az, hogy munkáikat be is mutatják társaiknak. Az 
internet korában az élı kapcsolat már csak egy gombnyo-
máson múlik, és máris együtt beszélget a lengyel, a bol-
gár, a magyar és a görög fiatal. E-maileket váltanak és 
mindezen munka hozományaként, jelentısen fejlıdik 
angol tudásuk, kifejezésmódjuk, nı magabiztosságuk. 
  Mégis a pályázat sarokköve az utazás. A 2 év alatt ösz-
szesen 3 alkalommal utazhatnak ki diákjaink a partneris-
kolákhoz Lengyelországba, Bulgáriába és Görögország-
ba, valamint egy alkalommal, a tervek szerint 2011. 
ıszén mi látjuk vendégül partneriskoláink diákjait és ta-
nárait. Ezeket a személyes találkozásokat kiemelten fon-
tosnak tartjuk, hiszen remek lehetıséget jelentenek egy-
más még jobb megismerésére és természetesen nyelvi 
készségeik fejlesztésére. 
  A fent vázolt tervek megvalósítását a Tempus Közala-
pítvány az Unió segítségével mintegy 20.000 euróval tá-
mogatja, így a projekt sikere csak a mi munkánkon mú-
lik. Márpedig mind az iskola, mind a diákok, mind a ta-
nárok minden tılük telhetıt meg fognak tenni, hogy a 
lehetı legtöbbet hozzunk ki ebbıl az egyedülálló lehetı-
ségbıl! 

Csapóné Mátó Mónika nyelvtanár 

LOGIKAI FELADVÁNYOK 
   Kedves SZIGNUM-os diákok, szülık, nagyszülık-sıt, még 
kollégák is! Ebben a tanévben próbáljuk meg elıvenni a józan 
paraszti eszünket, és gondolkodjunk egy kicsit! Játsszunk mate-
matikát! A suli újságban havonta találnak majd a kedves gondol-
kodni vágyók egy- egy logikai feladatot, melynek a szépen ki-
dolgozott megoldását ( leírva, hogy milyen gondolatmenettel 
kaptuk meg a helyes megoldást) kérem küldjék a 
kortefai@szignum.hu e-mail címre, vagy az iskola portájára ad-
ják le!    
MEKKORA A NYERESÉG? Egy kereskedı vásárolt valamit 
7 dollárért, eladta 8 dollárért, visszavásárolta 9 dollárért, majd 
újra eladta 10 dollárért. Mekkora volt a nyeresége? Jó szórako-
zást hozzá!                                                Körtefái Klára tanárnı 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2010. október 

6. sze 8 ó Ünnepi megemlékezés Felelıs: 
7. évfolyam 

   7. cs 16 ó Munkaértekezlet 

16. szo 8 ó- Egészségnevelési nap 

   22. p 8 ó Ünnepi megemlékezés Felelıs: 
8.G 

  29. p Megemlékezés a halottakról 

  Negyedéves értékelés. Iskolai fo-
gadóóra 

Okt. 30. 
szo- 
NOV. 7.v 

İszi szünet. 
Szünet utáni, elsı tanítási nap: 
nov. 8. hétfı 

8. h- Médiahét 

HÉTKÖZNAPI PSZICHOLÓGIA 
SZÓ-BESZÉD 

     Szeretettel invitálom e sorok kedves Olvasóját, 
vágjunk bele egy kalandba. Igyekezzünk feltárni min-
dennapi tetteink, szavaink, gesztusaink jelentését, és a 
tapasztalatokat használjuk hétköznapjaink szebbé, 
jobbá, sikeresebbé tételében ... 
 
Új rovatunk Körtefái Klára tanárnı szerkesztésében a következı 
számban olvasható.      


