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2010/2011. tanév A HŐSÉG ÉVE 

BEHARANGOZÓ 
 

SZIGNUM MÉDIA ÉS VIZUÁ-
LIS HÉT 

2010. november 8-12.  
 

November 8. hétfı:  
17 ó: A SZIGNUM Fotó-videó szakkör kiállításának 
megnyitója a József Attila Könyvtárban 
Köszöntıt mond: Szőcs Péter igazgató. 
A kiállítást megnyitja: Brzózka Marek képzımővész, a 
SZIGNUM tanára 
November 9. kedd: 
10- 12 ó: A Makói Videó Mőhelytıl a TV2-ig. 
Filmekkel tarkított beszélgetés Vígh Róberttel, a TV2 
és a Megasztár produkció technikai rendezıjével. 
Helyszín: SZIGNUM nagy elıadóterem 
November 10. szerda:  
10-12 ó: A Makói Videó Mőhelytıl a Duna TV-ig. 

Sok-sok filmmel színesített közönségtalálkozó Balázs 
István Balázzsal, a SZIGNUM egykori diákjával, 
számos hazai és nemzetközi díj tulajdonosával, a Du-
na TV és az X Faktor operatırével. 
18 ó: A Szent István Szabadegyetem negyedik évadá-
nak elsı vendége Novotny Zoltán rádiós, legendás 
sportriporter. Mindkét program helyszíne: SZIGNUM 
nagy elıadóterem 
November 11. csütörtök: 
10-13 ó: gyermek és ifjúsági filmek a nagyvilágból, 5-
8. és 9-12. évfolyamos tanulók számára. Helyszín: 
SZIGNUM nagy elıadóterem 
November 12. péntek:  
10-12 ó: Filmekben is velünk élı történelem. 
Történelmi emlékek a filmekben. Az Audiovizuális 
Emlékgyőjtés projekt képzési programja is egyben. 
Helyszín: SZIGNUM nagy elıadóterem  

Mindegyik ingyenes programunkra szeretettel várjuk  
az érdeklıdıket! 

BEHARANGOZÓ - SZIGNUM ÉNEKVERSENY 
   Erkel Ferenc, a 19. század nagy zeneszerzıje, a magyar nemzeti opera megteremtıje 200 
éve, 1810. november 7-én született. A SZIGNUM ezért ebben az évben az ı tiszteletére rende-
zi meg a már hagyományosnak mondható énekversenyét. Az idıpont is a születésnaphoz iga-
zodik: november 11-én csütörtökön, tanulóink négy kategóriában mutatják be illetve mérik 
össze énektudásukat. A kötelezı dal Erkel korához illetve mőveihez kötıdik, szabadon ismét 
magyar népdalt kell választani a versenyzıknek. A délutáni programot hangszerjáték, kórus-
mővek és Erkel Ferenc életének bemutatása teszi még teljesebbé. Minden érdeklıdıt szeretet-
tel várunk a nagyelıadóban! 

BEHARANGOZÓ 
GIMNÁZIUMI NYÍLT NAP A SZIGNUM-BAN! 

 

2010. november 24-én, szerdán, intézmé-
nyünk NYÍLT NAPot tart GIMNÁZIUMI 
TAGOZATÁN, melyre szeretettel várjuk a 
szülıket, a 6. és 8. osztályos tanulókat és min-
den érdeklıdıt! A nap során, három bemutató 
óra megtekintésére nyílik lehetıség, fél 9 órá-
tól. Ezt követi a tapasztalatok megosztása, a 
látottak értékelése, megbeszélése. Látogatóin-
kat ebédre vendégül látjuk. Ehhez elızetes re-
gisztrációra van szükség, amelyet a 
www.szignum.hu honlapon lehet megtenni. 
Délután az iskola életének mindennapjaiba,  a 
foglalkozások és szakkörök munkájába lehet 
bepillantani. A nyílt nap programjaira leendı 
tanítványainkat és családjaikat, illetve jelenlegi 
tanulóink szüleit is hívjuk, várjuk! 



 

 

FÓKUSZ 
 JUBILEUMI  

TUDOD-E? 
 

• Az 1811-ben épített bel-
városi iskolát több ízben 
is bıvítették (1844, 
1879). Így alakult ki 
közel egy évszázad alatt 
a Szent István tér és az Iskola utca sarkán a hosszú, 
földszintes, sok ablakos katolikus elemi, az ún. „fehér 
iskola”. 

• A tanyai lakosság növekedése megkövetelte, hogy a 
külterületeken is épüljenek iskolák. 1857-ben jött létre 
az elsı tanyai iskola Csókáson. 

• Az iskolákban a felszerelés nagyon egyszerő volt. A 
téli főtést kívülrıl nyíló kemence biztosította. Két sze-
mélyes padokban ültek a tanulók, velük szemben állt a 
katedra. Fekete tábla vörös csíkozással, spongyával, a 
falon betőzı tábla, néhány oktatókép, térképállványon 
térkép segítette a tanítást. 

• A berendezéshez tartozott még a nevelés nélkülözhe-
tetlen eszköze, a vizes dézsában ázó nyírfavesszı kö-
teg, amit gyakran alkalmazott a tanító. Nemcsak akkor 
verték meg a nebulót, ha elkésett, vagy rosszul visel-
kedett, hanem akkor is, ha nem volt eléggé szorgal-
mas, vagy nem tudta a leckét. A tanító így volt képes 
130-150 gyerek közt rendet teremteni. 

Szőcs Tamás tanár úr 

EGY HÓNAP-EGY AFORIZMA 
“A fájdalom elkerülhetetlen. A szenvedés választás dolga.”  (Buddhista közmondás) 

BESZÁMOLÓ AZ AUDIOVIZUÁLIS EMLÉKGYŐJTÉS PROJEKTRİL 
   A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium sikerrel pályázott a TÁMOP–
3.2.9/B-08/2-Audiovizuális emlékgyőjtés projektre. A konstrukció céljának tekinthetı 
toleranciára nevelés, valamint a szociális kompetencia fejlesztése szervesen illeszkedik 
az intézmény szellemiségéhez, és elérendı céljaihoz.  
  A SZIGNUM innovatív intézményként fontosnak tartja diákjai aktív bekapcsolását és 
érzékennyé tételét a közelmúlt történelmi eseményeinek feltárásába és feldolgozásába. 
Lényeges szempont számunkra a korszerő szakmai módszerek, informatikai eszközök 
alkalmazása és használatának elsajátíttatása. Ezen célok megvalósításához a pályázat elnyerése óta, az alapos és 
folyamatos munka fázisában vagyunk. A projekt révén, 50 darab 20 és 45 perc közötti életinterjút fogunk készíteni 
a második világháború idıszakától kezdıdıen a rendszerváltásig, ma elı kor- és szemtanúkkal, 2011. július 31-ig. 
Az elvárásoknak megfelelı személyek felkutatása folyamatos, a nyári szünetre feladatként kapták kiválasztott, a 
pályázatban résztvevı diákjaink, hogy családi és rokoni körükben térképezzék fel a lehetséges interjúalanyokat. 
Két munkacsoportot alakítottunk ki, négy szaktanárunk segítségével. A történelmi és kommunikációs oldalt két-két 
munkatárs képviseli, egymás munkáját szervesen egymásra építve és kiegészítve. A bevont kollégák kommunikáci-
ója, egyeztetı munkája rendszeres volt az elıkészítı idıszakban. 2010. április 20-án megtörtént a közremőködı 
diákcsoport és a megvalósulásért felelıs pedagógusok alakuló ülése és a konkrét tennivalókról való tájékoztatás. A 
17 résztvevı tanuló számára vázolásra került a megvalósulás folyamata és az egyes munkafázisok ismertetése. A 
projekt kapcsán beszerzett technikai eszközök gyakorlati bemutatása is megtörtént. Feltérképeztük a diákokban 
lévı érdeklıdés irányultságát, motivációikat. Legfontosabb feladatunknak tekintjük most egy olyan lista összeállí-
tását, mely tartalmazza az interjúalanyok nevét, címét, a beszélgetés elkészítésének lehetséges dátumát, amely 
alapján egyfajta hatékony, útvonalterv készíthetı majd. A bevont pedagógusok szeptember 23-25.-én és szept. 30 - 
okt. 2.-án részt vettek Budapesten, a projekt sikeres teljesítéséhez szükséges szakmai konferencián. Az azóta eltelt 
idıszakban a szakterületüknek megfelelı háttérismereteiket rendszerezték, és kidolgozták a tanórán kívüli képzés 
módját, formáit. Megvalósításuk és az interjúk elkészítése folyamatosan zajlik.  



 

 

AMI MÉG NEM VOLT:  
MÉDIAHÉT A SZIGNUMBAN 

 
   A kettıs jubileumát ünneplı SZIG-
NUM, a tanév minden hónapjában 
megemlékezik egy-egy ünnepi prog-
rammal a jeles alkalmakról. A hőség 
esztendeje nem csupán a már meglé-
vı alkalmak folytatását, de a hagyo-
mányteremtést is fontos céljának tekinti. Újszerő kezde-
ményezésnek tekinthetı a városban és a térségben egye-
dülálló médiahét, amely november 8-12.-ig, számos kü-
lönleges élménnyel várja az érdeklıdıket. Az ötnapos 
rendezvény ötletgazdája és szervezıje, Czibolya Kálmán, 
aki nem csupán a Makói Videó és Mővészeti Mőhely ve-
zetıje, de a SZIGNUM fotó-videó szakkörének elsı számú 
embere is. A szerte a világon alkotó és elismert szakem-
bert kérdeztük az esemény részleteirıl.  
- A mai rohanó világban rengeteg impulzus éri a gyereke-
ket a különbözı médiumokon keresztül, számos inger hat 
rájuk. Ez a médiahét segíthet nekik mélyebb tartalmakat 
is feltárni, fotók, videók, filmek segítségével. Képessé 
válhatnak elgondolkodni, rácsodálkozni a kamera által 
láttatott világra. Remélem, a SZIGNUM tanulói és az 
ellátogató vendégek ebben a különleges élményben része-
sülhetnek majd. A nyitó rendezvény a szakkör utóbbi két 
évének legjobb képeibıl összeállított kiállítással nyílik a 
városi könyvtárban, amely november végéig tekinthetı 
majd meg. A második napon egy olyan fiatalember fil-
mes pályafutásával ismerkedhetünk meg, aki 14 évesen 
kezdett el ismerkedni a szakmával, s jelenleg a tv2 tech-
nikai rendezıje, valamint a csatorna tehetségkutató verse-
nyének vezetı szakembere. Ez egyfajta inspirációt adhat 
annak, aki tehetséges és érdeklıdik a mőfaj iránt. A kö-
zönségtalálkozón láthatóak lesznek a filmjei és válaszolni 
fog a feltett kérdésekre is. Szerdán látogat el az intéz-
ménybe a SZIGNUM egykori diákja, Balázs István Ba-
lázs, aki 9 éves kora óta filmezik, s jelenleg a Duna Tv 
operatıre. İ egy nagyon sikeres pályát tudhat már most 
maga mögött, és hiteles példaként állhat a mostani tanu-
lók elé. A hét egyik érdekessége lesz még a Makói Videó 
Mőhely nemzetközi kapcsolatainak köszönhetı gyermek 
és ifjúsági filmek bemutatója. A nagyvilág számos pont-
ján készült alkotások, és fesztiválok díjnyertes munkái 
kerülnek itt vetítésre. Természetesen a felnıttekre is gon-
doltunk a programok összeállításánál. A Szent István 
Szabadegyetem keretében látogat el a SZIGNUM-ba 
Novotny Zoltán, ismert rádiós személyiség. A november 
10-én, 17 órakor kezdıdı alkalmon, „Magyarság, er-

kölcs, sport, hit” címmel tart majd elıadást. A zárónapon 
a történelmi dokumentumfilmek világába tekintünk be. A 
SZIGNUM nyertes pályázatának, az „Audiovizuális Em-
lékgyőjtés” projektnek köszönhetıen 17 tanuló készíthet 
történelmi interjúkat élı kortanúkkal. A kezdeményezés-
nek köszönhetıen, a város legjobban felszerelt technikai 
állományával rendelkezik az iskola, amelyeket a jövıben 
is hatékonyan fel tudunk használni a médiamunkában, 
amely az intézmény másik fı képzési irányvonala a 
nyelvoktatás mellett. Az audiovizuális hét célja az ered-
mények bemutatása és egyfajta motiváció a megkezdett 
sikeres munkához. Szeretettel várjuk a tanulókat, szülıket 
és minden érdeklıdıt, mind az öt nap programjára, me-
lyek ingyenesen látogathatók.                                                                                                        
 
AMI MÁR RÉGÓTA JÓL MŐKÖDIK:  

ISKOLARÁDIÓ ÉS   
A MÉDIAOKTATÁS 

A mikrofon túloldalán Szombathelyi 
Nóra tanárnı: 
- A SZIGNUM Rádió harmadik eszten-
deje mőködik az intézményben. Ta-
valyhoz képest kisebb stábbal dolgo-
zunk, de a gyerekek nagyon lelkesek. 
Oszlopos tagjai a médiumnak Reisz 
Mariann, Forró Dávid és Bálint András gimnazista tanu-
lóink. Úgy tervezzük, hogy a második félévben tobor-
zunk majd új munkatársakat.  A korábbi népszerőbb ro-
vataink megmaradtak, tehát a sport, az idıjárás, a böl-
csességek és a hirdetések. A névnapi köszöntés és a játék 
most indul újra novemberben. Az adásainkat hétfın és 
szerdán sugározzuk, az óraközi szünetekben. A zene-
számokra vonatkozó kívánságmősort kicsit megreformál-
tuk, de továbbra is teljesítjük a kéréseket a lehetıségek-
hez mérten. Szeretnénk élni azzal a meghívással, amely-
nek keretében egy helyi rádióstúdió munkájába is bepil-
lanthatunk majd. 
A médiaoktatásunk nagyon közkedvelt a diákok körében. 
Azért különösen fogékonyak erre a mőfajra, mert itt sza-
badon tudják a véleményüket kinyilvánítani és saját ma-
gukat kifejezni. 11. és 12. évfolyamon a képzés központi 
eleme a vizuális ábrázolás. Egy alaposabb elméleti okta-
tást követıen, a gyakorlati ismeretek elsajátítása is lehet-
séges. Minden végzıs osztályunk életérıl filmet forga-
tunk, itt alkalom adódik komoly technikai eszközök hasz-
nálatára is. A jelenlegi 12.-es osztályunk jelenleg rendkí-
vül színvonalas feladatokat old meg, a reklámkészítés 
mőfajában. Ezek és az eddigi munkáink is megtekinthe-
tık lesznek a novemberi médiahéten. 

FÓKUSZ 

NOVEMBER: A HALOTTAK HÓNAPJA 
„Miatyánk Isten, mindeneknek Atyja, kihez hajlunk, mint fő a Nap felé, az én szívem kétség 
nem szorongatja, midın indulok végórám elé. A halál nékem nem fekete börtön, nem 
fázlaló, nem is rút semmiképpen: egy ajtó bezárul itt lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott 
fenn az égen - ez a halál.”        

(Gárdonyi Géza) 



 

 

„IGAZÁBÓL ÉN CSAK AZT  
SZERETNÉM MEGMUTATNI,  
JÓ DOLOG JÓNAK LENNI!” 

 

   Ahová csak megy, óriási hatással 
van a környezetére. Hiteles ember, 
akit csak nyitott szívvel tud hallgatni 
az ember. Jó mellette csöndben len-
ni, és csupán figyelni arra, amit 
mond. Olyan fajta önzetlenségrıl 
tesz tanúságot, amely megmozgat 

mindenkit, és adakozásra buzdít. A sok földi nyomorúság-
ban csillant meg valami mélységesen tisztát és igazat. 
Reményt, otthont, könnyes-vidám tekinteteket varázsol 
gyerekek, felnıttek arcára. Azt mondja, nem tesz semmi 
különöset, pedig a mindent cselekszi. Böjte Csaba atya, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány megálmodója volt vendé-
ge a SZIGNUM-nak.  
- Atya, hogyan éli meg a mindennapjaiban azt, hogy Ön 
egy karizmatikus személyiség? 
- Én nem látok ebben semmi rendkívülit. Azt gondolom, 
mindig vannak gondok, problémák, amiket meg kell ol-
dani. Egy orvosnak a gyógyítás a dolga, egy papé meg a 
társadalom, a családok bajainak orvoslása, szeretettel-
jósággal. Hozzám azoknak az embereknek a kérései jut-
nak el, akik nem tudják felvállalni a gyermekük nevelé-
sét, ezért ezt a funkciót próbálom átvállalni a munkatársa-
immal együtt olyan mértékben, amennyire azt az adott 
helyzet kívánja. 
- Ezt a hivatást kegyelemként éli meg az életében? 
- Olyan szép az a szentírási rész, amelyben a Szőzanya a 
kis Jézussal bemegy a jeruzsálemi templomba, s a bejá-
ratnál találkoznak az agg Simeonnal és a próféta asszony-
nyal. Ott mondják meg Máriának, milyen nehéz utat vá-
lasztott, s tır fogja majd átjárni a szívét. Ennek ellenére İ 
odamegy az oltárhoz, és megköszöni azt a feladatot, hogy 
Jézust felnevelheti. Felvállalja a szolgálatot. Így érzek én 
is. Az elején, mikor nagyon nehéz volt a munkám, s úgy 
éreztem, se erım, se pénzem, nincs semmim ehhez az 
úthoz, ültem a kápolnában és épp az elıbbi szentírási szö-
veget olvastam. Letérdeltem az oltár elé, meggyújtottam 
két gyertyát, és hálát adtam. Akkor is, és most is úgy hi-
szem, hogy ez az a létra, amelyen keresztül az égbe emel-
kedhetek, s talán egyszer a Jóistennel egy asztalnál lehe-
tek. Azt gondolom, mindannyiunknak így kellene a saját 
feladatára tekintenie. Ha valakinek zsémbes a felesége, 
vagy mackós a férje, akkor is arra gondoljon, ı az, akin 
keresztül a mennyországba juthat, a családjával együtt. 
Ha szolgálja szeretettel, jósággal, akkor üdvözülhet álta-
la. Ha minden kihívásra, mint Isten által küldött hágcsóra 
nézünk, akkor az életünk nem kínlódás, vergıdés, hanem 
Isten ajándéka lesz, s így könnyebb szeretni is. 
- Mikor fogja azt érezni, hogy teljesítette a küldetését? 

- Nemrégiben azt kérdezték tılem, mi a célom erre az 
évre. Erre azt feleltem: konkurenciát teremteni. Komolyra 
fordítva, meg vagyok gyızıdve arról, sem az egyház, 
sem az állam nem tudja megoldani a szociális kérdéseket 
itt a Kárpát-medencében. Igazából én csak azt szeretném 
megmutatni, jó dolog jónak lenni, és azt is, hogy szebb az 
élet, ha gyerekek vesznek körül bennünket. Nem igaz, 
hogy gyereket nem lehet nevelni. Akkor lesz megoldása a 
társadalmi problémáknak, ha mindenki ott, ahol él, leha-
jol a bajbajutottakhoz és segít. Szeretnék ezzel a tapaszta-
latommal, akit csak lehet megfertızni. Ott, ahol vagyunk, 
merjük egymást néven szólítani, a másik kezét megfogni. 
Hiszem, ha itt Makón egy kismalacot elengednének, so-
kan meg akarnák fogni. Egy gyerek ennél sokkal na-
gyobb érték. Ha egy kutyát, cicát befogadunk, miért ne 
segítenénk egy bajbajutott gyereken is? Hiszem, hogy 
nem kerül sokkal többe. Szebb lenne a világ, ha efelé 
nyitnánk. Akkor érezném sikeresnek az életemet, ha elér-
ném, hogy a családok tudatosabban forduljanak a saját 
gyermekük felé és a segítségre szorulók irányába is. 
- Mit tapasztal, mire van igazán szüksége leginkább a 
gyerekeknek? 
- Azt gondolom, egy gyereket külön nem lehet jól nevel-
ni. A legnagyobb igénye mindegyiknek pajtásokra van. 
Emlékszem, kiskoromban, mikor az utcabéli pajtásokkal 
mehettem játszani, az volt a napom fénypontja. Nem az 
volt fontos, a mackónadrág térde szakadt e, hanem hogy 
együtt lehettünk. A mai gyerekek is arra vágynak, hogy 
társaik lehessenek. 
- Atya egész élete ebben a szolgálatban telik. Ha mégis 
jut egy kis ideje magára, azt mivel tölti? 
- Nagyon szeretek a természetben barangolni. Most, hét 
elején, volt egy fél napom két rohanás közt. Felmentem a 
Hargitára, ami hihetetlenül szép tud lenni ilyenkor ısszel, 
annyi szín, forma, illat van. Győjtöttem egy csomó gom-
bát is. Ha sok szabadidım lenne, mindig a természetben 
lennék, és elmennék remetének. 
- Boldog ember? 
- Igen, annak érzem magam. Ha lefekszem esténként, 
nem szorongok. Tudom azt, hogy jól végezni ekkora 
munkát nem lehet. Nagyapám mindig azt mondta: Fiam, 
egy százkilós disznóból nem lesz száz kiló kolbász. Tisz-
tában vagyok vele, hogy mindent, amit elkezdtem, jól 
végrevinni nem lehetséges. Igazából csak egy ajtót tudok 
nyitni a gyerekek elıtt, s utána a döntés az övék, hogyan 
élnek vele. A kudarcokat is csak így lehet elviselni. 
- Isten áldja meg az életét és a munkáját! Köszönöm a 
beszélgetést!                                                    Szabó Anita 

Köszönjük dolgozóinknak, tanítványainknak és csa-
ládjaiknak a felajánlott adományokat, amellyel hozzá-

járultak a Dévai Szent Ferenc Alapítvány jótékony 
céljainak támogatásához! 

VISSZAPILLANTÓ 

 

A HÓNAP  
MOTTÓJA 

„Isten a mennyország számára teremtett bennünket; ezért lett Jézus emberré, ezért halt meg a ke-
reszten, és ezért szentelt meg minket a Szentlélek által.”                      (Mária Terézia Gerhardinger) 

Terézia anya boldoggá avatása: november 17. 



 

 

VENDÉGSAROK 

„TETSZIK A CSALÁDIAS  
KÖRNYEZET ITT A  
SZIGNUM-BAN” 

- GORDON HAY AUSZTRÁLIA 
UTÁN MEGTALÁLTA MAKÓN IS A 

FELADATAIT- 
   A SZIGNUM-ban négy esztendı-
vel ezelıtt, komolyan elköteleztük 
magunkat a nyelvi kultúrák meg-
szerettetése és megismertetése 
mellett. Felmenı rendszerben, alsó tagozatos és gimna-
zista évfolyamaink speciális idegen nyelvi osztályokkal 
mőködnek. Az itt folyó, komoly munkát nem csupán fel-
készült pedagógusaink végzik, de intézményünk minden 
évben biztosít speciális nyelvi környezetet is diákjaink 
számára. A jubileumi „Hőség” tanévünk ezen a terüle-
ten több szempontból is különleges; három idegen nyelvi 
lektor vesz részt állandóan a napi munkánkban. Most 
Gordon Hay-t ismerhetjük meg, aki a felsı és gimnáziu-
mi tagozatainkon tanít angolt.  
- Vidékfejlesztési menedzserként mit jelent iskolában 
tanítani? 
- Egészen pontosan nemzetközi marketinggel foglalkoz-
tam korábban gazdasági cégeknél. A tanításban is van 
gyakorlatom, Ausztráliában már oktattam egyetemeken. 
Az üzleti szférában arra képeztünk ki embereket, hogyan 
tudják a termékeiket minél hatékonyabban eladni. 
- Mennyire elégedett a SZIGNUM nyelvi rendszerével? 
- Nagyon pozitívak a tapasztalataim. Kellemes légkör 
uralkodik az intézményben, ami az egyik tanár kollégám 
szerint annak köszönhetı, hogy Jézus itt van közöttünk. 
Tetszik az a családias környezet, amiben a gyerekek ta-
nulhatnak az órákon és rendkívül hangulatosak a szüne-
tek, amikor lehetıség van az iskolarádiót hallgatni, be-
szélgetni. Mindenképpen elınynek tartom, hogy kis lét-
számú közösség él és dolgozik itt együtt. 
- Ön élete során bejárta szinte az egész világot! Mennyi-
ben tudja beépíteni az élményeit az oktatásba? 
- Igyekszem hasznosítani az ismereteimet a tanításban, 
bemutatom a gyerekeknek a különféle népcsoportok 
szokásait, kultúráját. Az egyik év eleji feladat éppen az 
volt, hogy országokról, emberekrıl kellett a diákoknak 
angolul mesélni, az ı tudásukat egészítettem ki érdekes-
ségekkel. 
- Lektorként mit tart a legfontosabbnak a nyelvi órákon? 
- A fiatalok többségének befogadó jellegő angolja van, 
tehát nagyon sok mindent megértenek, de nehezen szó-
lalnak meg. Ezért óriási szerepe van a produktív nyelv-
képzésnek, ami viszont csak akkor következik be, ha 
motiválva vannak a tanulók. Így ennek elérésére kell 
törekednünk. Például a mai órámon rengeteg élmény 
érte a diákokat. Egy csúcskategóriás autóba ülhettek be 
az iskola udvarán, ha a kérdéseiket angolul fogalmazták 
meg. Nagyon lelkesek voltak, mert csak így érhették el a 
céljaikat és szerezhettek információkat. Minden alkal-
mat négy részbıl építek fel. Az elsı mindig audiovizuá-

lis inger, tehát fotók, videók, számítógépes programok, 
ezt követi a kommunikáció, a beszélgetés, majd írás kö-
vetkezik, amit cselekedtetéssel, mozgással fejezünk be. 
- Azért gondolom, a gyerekek próbálkoznak a magyarral 
is… 
- Meggyızıdésem, hogy szörnyő a magyar tudásom. 
Kifejezetten nem is tanítanak erre, amit magamtól felcsi-
pegetek, azzal viszont nem vagyok elégedett. A csalá-
domban is csak angolul beszélünk egymással. 
- Egy kis faluban, Maroslelén élnek jelenleg. Mit jelent 
ez a mindennapokban? 
- Azért költöztünk ide, mert a feleségem innen szárma-
zik. Az ı édesanyjához jöttünk, hogy a nagymama is 
részt vegyen az életünkben, és mi is tudjunk segíteni 
neki. Sajnos ı idıközben meghalt, ami nagyon nehéz 
idıszakot jelentett nekünk. Úgy érzem, mostanra megta-
láltam, hogyan érezhetném itt jól magam. Sok elfoglalt-
ságom van, egy kis farmot építettünk ki magunknak, 
ahol van kecske, mangalica, baromfi, és kert is, kutyák-
kal. Minden reggel korán kelek, ellátom a ház körüli 
teendıket, fát vágok, kitakarítom a kandallót, hogy mire 
felkel a nap, mindennel elkészüljek. Ez sokszor nem 
könnyő, de két kicsi gyerekünk van, akik mellett fontos 
a jó idı és munkabeosztás. Ezt szerencsére a feleségem-
mel jól meg tudjuk oldani. 
- A falu és Makó, mennyiben jelentenek hosszú állomást 
az életükben? 
- A jövıbeli terveinket alapvetıen az a szándék határoz-
za meg, hogy segítsük a közösséget. Ezen érthetjük 
Maroslelét, a várost, a SZIGNUM-ot, vagy akár Csong-
rád megyét is. Ausztráliában alapvetıen jellemzı, hogy 
önkéntes munkákat vállalnak az emberek jótékonysági 
és csoportos célokért. Ezt a szellemet én hoztam ma-
gammal, a feleségemnek pedig a munkája hordozza, mi-
vel konduktorként dolgozik a Petı Intézetben. Nekem 
ezen felül vannak közösségvezetési tapasztalataim is, 
amiket szeretnék hasznosítani valamilyen szinten, amire 
lehetıségem nyílik. 

Szabó Anita 
 

Köszönöm Csapóné Mátó Mónika tanárnı segítségét a 
beszélgetés elkészítésében! 

Texan in Australia VICC! 

A Texan farmer goes to Australia for a 
vacation. There he meets an Aussie farmer 
and gets talking. The Aussie shows off his 
big wheat field and the Texan says, "Oh! We have 

wheat fields that are at least twice as large".  
Then they walk around the ranch a little, and the 
Aussie shows off his herd of cattle. The Texan 

immediately says, " We have longhorns that are at 
least twice as large as your cows".  

The conversation has, meanwhile, almost died when 
the Texan sees a herd of kangaroos hopping through 
the field. He asked, "And what are those"? The Aussie 
replies with an incredulous look, "Don't you have any 

grasshoppers in Texas?” 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

SZIGNUM I. CSALÁDI NAP 
 
  2010. szeptember 25-én délután került megrendezése 
az iskola elsı családi napja, melyre összesen 420 szülı 
és gyermek jött el, hogy a borús, de kellemesen meleg 
ıszi napot együtt töltse játékkal, mókával, versenyzéssel.  
   A program 14.00 órakor kezdıdött az iskola elıtti té-
ren egy rövid megnyitóval. A jelenlévık elénekelték a 
Himnuszt, majd Szőcs Péter igazgató úr rövid nyitó be-
szédet mondott, melybıl megtudhattuk, hogy ez a jubi-
leumi tanév  elsı nagyszabású rendezvénye. Ezután kö-
szönetet mondtunk a rendezvény támogatóinak és el-
hangzott néhány hasznos információ a nap lebonyolítá-
sával kapcsolatban. Körülbelül fél háromkor megkezdı-
dött a mókás vetélkedık, ügyességi játékok sora. Volt 
kötélhúzás, lufi borotválás, szkanderezés, aszfaltrajz, 
kifestı, dekázás, ördöglakat kinyitás, vízi célbadobás  és 
sok más egyszerő, élvezetes játék. Lehetıség volt lovag-
lásra, íjászatra, meg lehetett nézni a veterán autókat és 
motorokat, lehetett cserkész játékokat játszani, volt báb-
színház a gyerekeknek, „ lelki fröccs” és „cirkusz” a  
felnıtteknek. Összesen 24 helyen múlathatták az  idıt a 
vállalkozó és játékos kedvő 3-5 fıs csapatok. A legaktí-
vabbak és legérdeklıdıbbek közül 6 csapat mind a 24 
programlehetıséget kipróbálta, 4 csapat pedig 23 helyre 
jutott el az uzsonnáig. Természetesen focizni is volt le-
hetıség. Apák és fiúk helyben verbuválódott csapata 
játszott egymás ellen a játszótér melletti focipályán. 
   Fél négytıl kezdıdött az uzsonna. Virsli, mustár, ke-
tchup, majonéz, kenyér valamint tea és szódavíz volt a 
délutáni menü. Ezután hallgathattuk meg a Haramia 
Együttes koncertjét a tornateremben, melyet az ered-
ményhirdetés követett sok-sok csokival és ajándéktárgy-
gyal. 
Hat órakor a Nefelejcs Népdalkör énekelt, melyet a 
moldvai táncház követett. Addigra egy kicsit megkopott 

a létszám, de így is több mint 50 fı ropta a fülbemászó, 
jó ritmusú moldvai zenére a táncot. A végén kellemesen 
elfáradva, de szívünkben az együttlét édes örömével 
álltunk körbe, hogy egymás kezét megfogva adjunk há-
lát a napért .az Erdı mellett estvéledtem kezdető esti 
ima eléneklésével. 
   Reményeim szerint, ez a záró ének nemcsak egy nyitó 
program vége, hanem egy új közösségi élet kezdete is 
volt. Ezt a közösségi életet kívánja szolgálni a SZIG-
NUM Szülıi Szervezete. 

Miklai István 
SZIGNUM Szülıi Szervezet 

 
EGY SZÉP CSALÁDI NAP! 

  
Szeptember 25.-én a Családi napon nagyon jól éreztem 
magam! Sok akadálypályán részt vett a „Mini Manó” 
csapat! Lufit is borotváltunk! A legviccesebb volt sze-
rintem a logikai játék és a diótörés, de a kedvencem a 
családi papucs lett! Nekem nagyon tetszett a lovaglás és 
a focizás, amin apukám is részt. 
A versenyek végén jutalomban részesültek  csapatok. 
Mi is csokit nyertünk! 
Miután megéheztünk, uzsonnára virsli volt mustárral, 
teával, igazi piknik hangulatban. A nap végét egy közös 
táncházzal zártuk! 

Zsivola Csenge Kata  2/B  
 
 

ÖNÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS – TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEINK MEGÜNNEPLÉSÉRE 
   Szőcs Sándor 10. G osztályos tanulónk már nem elsı alkalommal mutatkozik be mint 
iskolatársait összefogni tudó, velük egy célért küzdı diák. Tavaly is hallottunk már az ún. 
Sanyi-show-król és a normandiai partraszállás eseményeit bemutató elıadásról. Sanyi az 
idén két, egymáshoz képest nagyon eltérı ötlettel állt elı. 
Október 6-i megemlékezés a kollégiumban 
Az iskolai mősoron kívül Sanyi a kollégisták számára ottani diáktársait bevonva készült 
egy megemlékezı mősorral. İ szerkesztette-rendezte az elıadást, választotta a társulat 
tagjait, ı tanította be a mősort nekik, ı válogatta a zenei betéteket, sıt, még a kellékek 
után is ı járt. Nehéz pár sorban leírni, mit adott mősoruk a jelenlévıknek: már eleve dicséretes, hogy önként vállal-
ták – szabadidejükbıl idıt áldozva – a felkészülést, de számomra mindenképp meglepı volt az a komolyság, amit 
a próbán tanúsítottak. Már itt zökkenımentesen zajlott minden. Méltóságteljes bevonulás, megfelelı elıadásmód, 
átéltség, csönd. Ekkor már semmit nem kellett javítani, igazítani; látszott: minden a helyén van. Egyetlen mocca-
nás nélkül állták végig a fiúk a mősor teljes idıtartamát, s a társakból álló hallgatóság is feszülten figyelt végig.  
Tisztelet és kegyelet illette az aradi vértanúkat – a mősorból kiderült, hogy ezek a gyerekek nagyon érzékenyek, s 
valóban meghatotta mindegyiküket az aradi tizenhárom hısi helytállása. „Csak bot és vászon. De nem bot és vá-
szon, hanem zászló.” – írja Kosztolányi Dezsı. Ha a megemlékezést – Kosztolányi mintájára – lecsupaszítjuk: csak 
zene, szöveg, zászló és mécsesek. Ám mégsem. Mögötte, benne ott dobog a szív. Azoké, akik készítették és azoké, 
akik végignézték, végigélték… Köszönet érte, fiúk!                                                              Mészáros Ildikó tanárnı 



 

 

FÜRKÉSZ ROVAT 

FÜRKÉSZ rovatba 
- válogatta az IDB - 

 
   Légy hőséges ebben a tanévben is és olvasd rovatun-
kat: Fürkéssz velünk! 
Rólunk szól: 
   Az elızı évekhez hasonlóan idén október 7-én is le-
zajlott az Iskolai DiákBizottság újraválasztása. Két hé-
ten keresztül tanulmányozhattuk a színes plakátokat, 
melyeken az induló diákok meghirdették programjaikat, 
terveiket, közzé tették ötleteiket.  
   A rövid kampányidıszak után iskolánk tornatermében 
összegyőltek az osztályok képviselıi, meghallgatták a 
kampánybeszédeket, kérdéseket tehettek fel, majd lead-
ták voksaikat a jelöltekre. Íme a végeredmény, az idei 
tanév IDB tagjai: Tóth Beatrix, Majoros Dominika, Bá-
lint András, Forró Attila, Forró Dávid, Juhász Dániel, 
Szőcs Sándor. 
   Lelkes, kreatív és kitartó munkát kívánunk! 

 
Hírek a fıvárosból:  
  2010. október 31-én világító tökök és 
vidám jelmezek tarkítják majd a budapesti 
Vörösmarty teret. 
   A kelta és angolszász hagyományok 
alapján a gyász helyett vidáman is lehet 
ünnepelni október 31. éjszakáját, a Min-
denszentek Virrasztását. A fesztivál szervezıi szerint a 
kedves gondolatok és a szeretteinkre való visszaemléke-
zés sokkal intenzívebb és emocionálisabb vidám hangu-
latban. A jóra kell emlékezni, emlékeinkben a jót és vi-
dámságot kell megtartani, mert elvesztett szeretteink is 
ennek örülnének és nem a bánatnak. A faragott töklám-
pásokkal, vidám jelmezekkel e jeles ünnepen rájuk em-
lékezünk. A szervezık célja a késıbbiekben egy felvo-
nulás szervezése, Angol és Amerikai mintára.  

 A támogatóktól befolyó összeget a Magyar Vadállatok 
védelmére fordítják, nyugati mintára állatrendırséget és 
vadállat kórházat szeretnének létrehozni. 

 
Helyszín: Budapest, Vörösmarty tér 
Idıpont: 2010. október 31. 19-22h 
 
Vicc-morzsa: 
   Szerelmi csalódás érte a hangyát, öngyilkos akar lenni 
és kiugrik a tizedik emeletrıl.  
Zuhanás közben számol: 
– Kilenc…nyolc…hét…hat… a fene egye meg, már 
megint feltámadt a szél!  

 
A Legek könyvébıl: 
   A húszéves Otto a legöre-
gebb ismert kutya – azaz 
kutyaévekben számolva 
már jócskán száz esztendı 
fölött jár.       
   
 Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Alfa és Omega 
  Minden falkának van egy alfa 
és egy omega tagja; az elıbbi 
erıs, vezetıi jellem, míg az 
utóbbit kevésbé veszi komolyan 
a többi farkas. Kate igazi alfa, a 
mókamester Humprey viszont 
hamisítatlan omega, jellemük 
merıben eltér egymástól. Ám 
muszáj lesz félretenni a közöttük 
lévı nézeteltéréseket, amikor 
fogságba kerülnek, és össze kell 
dolgozzanak a kiszabadulásuk érdekében. 

OKTÓBER 23-I MEGEMLÉKEZÉS A TORNATEREMBEN 
  Az ’56-os eseményekbıl Sanyiék egy átélhetı dramatikus 
játékot csináltak. A prológusban Kátya történetébıl ismer-
hetünk meg egy-két iskolai pillanatot, ez a néhány mozzanat 
talán feledésbe is merül a történet végére. Egyetlen célja 
van: a kontextusteremtés, hogy a kispadon ülı nézısereg 
megérezze: ı is éppúgy részese lehetne az itt bemutatott 
eseményeknek, akár diák, akár tanár. Mint ahogyan egyéb-
ként is részévé válunk a cselekménynek, hiszen nem válik 
külön színpad és nézıtér (informális térszervezés), mikor 
még csak a környéken folyik a harc, közöttünk lövöldöznek, mi nézık magunk vagyunk a barikád („játék a játék-
ban”). Ebbıl a játékos keretbıl egyszerre átcsúszunk a „valóságba”, amikor az imént mellettünk elvonuló tankból 
hirtelen két fiatal zuhan ki, akik mozdulatlanul fekszenek a bemutató végéig. Körülöttük folytatódik a harc: lövöl-
dözések kattogása, stratégiai pontok váltakozása, kipirult arcok és önfeledt játék – megelevenednek elıttünk a Cor-
vin-köz jelenetei. 
  A játék nagyban idézi a grundot, itt is a hazáért, a szabadságért folyik a küzdelem, s következik be a záró jelenet-
ben a hısi halál – fejlövések. Itt ér nyugvópontra a történet: a csend teremti meg az átélés pillanatait. A zenei alá-
festés kimerevíti az idıt – átlépünk a mába, ahol magyar zászlók alatt vonulnak a megemlékezésre a szereplık s az 
örök élet fényeivel tisztelegnek a hısök elıtt.                                                                         Mészáros Ildikó tanárnı 
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HÍREK 
Matekos sikerek 

A 2010. évi Bolyai Matematika Csapatversenyen a 
SZIGNUM 7. G osztályból Gyırfi Mónika, Netedu 
Bianca, Takács Helga és Túri Szilveszter részvételével a 
csapat, a megyei 6. helyet szerezte meg. Felkészítı taná-
ruk Körtefái Klára tanárnı volt. Gratulálunk! 
 

Egészségnap negyedszer 
2010. október 16-án, szombaton rendezte meg a SZIG-
NUM IV. egészségnapját. A már hagyománynak számí-
tó alkalom témája ezúttal a környezetvédelem volt. Az 
intézmény tanulói osztályonként teljesítettek érdekes és 
hasznos feladatokat. A programok jelentıs része a sze-
lektív hulladékgyőjtés köré szervezıdött, ezen anyago-
kat kellett ıszi ruhakollekció készítéshez felhasználni, 
osztályozni, képeket készíteni belılük és célba dobni. A 
diákok ezen kívül sorversenyeken, activityben és torna-
gyakorlatokban mérhették össze tudásukat, és a fényte-
rápia hatásairól hallhattak elıadást. A tartalmas nap szü-
neteiben egészséges ételekbıl összeállított menü várta a 
résztvevıket. A délelıtt eseményeibe a város nagycso-
portos óvodásai közül 32-en kapcsolódtak be, ıket 
Fittfalva lakói szórakoztatták. A jó hangulatú és környe-
zettudatos alkalom szervezıi Lik Melinda és dr. Páliné 
Brunner Éva tanárnık voltak. Köszönjük a munkájukat! 
 

Papírgyőjtés 
2010. október 20-án zajlott iskolánk hagyományos, ıszi 
papírgyőjtési versenye. A szorgalmas munkát a rossz 
idıjárási körülmények sem gátolták, így összesen 5260 
kg papír győlt össze, melyért 73640 Ft-ot kaptunk. A 
bevétel felét az résztvevı osztályok kapják, míg a fenn-
maradó összeget az iskolai könyvtár fejlesztésére fordít-
juk, illetve a IV. SZIGNUM-nap támogatására. Tagoza-
tonként az alábbi eredmények születtek: 
Alsó tagozat: I. 2.b osztály 1030 kg, II. 4.a osztály 700 
kg, III. 3.b osztály 580 kg, IV. 1.b osztály 540 kg, V. 2.a 
osztály 480 kg, VI. 1.a osztály 340 kg, VII. 3.a osztály 
240 kg papírral. 
Felsı és gimnáziumi tagozat: I. 5.a osztály 580 kg, II. 
7.a osztály 300 kg, III. 7.G osztály 210 kg, IV. 8.G osz-
tály 180 kg, V. 9.G osztály 50 kg, VI. 8.a osztály 30 kg-
mal. A versengés szervezıje Kocsis-Savanya Antalné, 
Edit néni volt. Mindenkinek köszönjük a segítséget! 

 

SZIGNUM kitőzı 

A SZIGNUM logójával díszített, kék színő, tőzzománc 
kitőzıvel bıvült az intézmény reklámtárgyainak köre. A 
1,5x1cm-es kiegészítı 400 Ft-ért vásárolható meg, egész 
évben. Érdeklıdni Majorosné Rácz Krisztinánál és Sza-
bó Anitánál lehet. 

LOGIKAI FELADVÁNYOK 2.  
  Kedves matekozni és gondolkodni vágyók! Íme, a kö-
vetkezı fejtörı! 
   Egy király, aki jó szívérıl volt híres országában, a kö-
vetkezıt találta ki a rabok szabadulására. Két szobát ké-
szít elı: amelyekbe vagy egy hölgyet, vagy egy tigrist 
helyeznek el. Ha a rab a hölgyet rejtı ajtót nyitja ki, ak-
kor kiszabadul, és még a hölgyet is feleségül veheti, míg 
ha a tigrist, akkor…valaki jól lakik (nem a rab). Hogy 
lássák, valóban milyen jószívő, segítségül még a szobák 
ajtajára feliratokat is tetet. 
  Az elsı rabnak elmagyarázta a király, hogy a két szoba 
mindegyikében vagy egy hölgy van, vagy egy tigris.  
„Tegyük fel, hogy mindkét szobában tigris található – 
mondta a rab. –Akkor mi van?” 
„Akkor peched van!” – válaszolta a király.  
„És ha mindkettıben egy hölgy?” – kérdezte a rab. 
„Akkor természetesen szerencséd van – felelte a király. – 
Ezt igazán kitalálhattad volna magadtól is.” 
„Na és ha az egyik szobában hölgy, a másikban pedig 
egy tigris van, akkor mi történik?” –érdeklıdött a rab. 
„Az teljesen attól függ, melyiket választod, nem?” 
„Honnan tudjam, hogy melyiket válasszam?” –kérdezte a 
rab. 
A király rámutatott a szobák ajtaján lévı feliratokra: 
I. EBBEN A SZOBÁBAN HÖLGY VAN, A MÁSIK-
BAN PEDIG A TIGRIS. 

II. EGYIK SZOBÁBAN HÖLGY VAN, A MÁSIKBAN 
PEDIG A TIGRIS. 

„És ezek a feliratok igazak?” – kérdezte a rab. 
„Az egyik igaz, a másik hamis” –válaszolta a király. 
Melyik ajtót nyitná ki, ha Ön volna a rab (feléve, hogy 
inkább az életet jelentı hölgyet választaná, semmint a 
vacsorára éhes tigrist)? 
   Az  i ndo kl á s sa l  e l l á t o t t  vá l a szo ka t  a 
kortefi@szignum.hu e-címre küldjék, vagy adják le az 
iskola portáján! Hasznos munkát! 
                                                     Körtefái Klára tanárnı 
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