
 

 

        

X. évfolyam 2. szám 2014. február 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola, Gimnázium  és Kollégium havilapja 

Tisztelt Szülők! 
Kérjük, adója 1%-ával ebben az évben is  

támogassa a SZIGNUM alapítványát!  
A kedvezményezett adószáma: 18450871-1-06   
A makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány                                              

 

A kedvezményezett technikai száma, neve: 
0011 Magyar Katolikus Egyház  

Köszönjük, hogy ebben az évben is ránk gondolt! 

FERENC PÁPA GONDOLATAI 
„Az egyház mindig legyen örömmel teljes, mint Jézus. Az egyház arra kapott meghívást, hogy át-
adja az Úr örömét gyermekeinek, azt az örömet, amely az igazi békét adományozza. Ez az öröm 
a valódi béke: nem egy statikus, mozdulatlan, nyugodt béke. Nem, a keresztény béke örömmel 
teli, mert a mi Urunkat is öröm tölti el. Akkor is örömmel teli, amikor az Atyáról beszél: annyira sze-
reti az Atyát, hogy nem tud öröm nélkül szólni róla. A mi Istenünk örömmel teli. Jézus azt akarta, 
hogy jegyese, az egyház is ilyen legyen.  
Nem gondolhatunk egy öröm nélküli egyházra és az egyház öröme éppen ez: hirdetni Jézus nevét. Azt mondani, 
hogy Ő az Úr. A jegyesem az Úr, az Isten. Ő üdvözít bennünket, Ő halad velünk.”               (forrás: www.katolikus.sk) 

2013/2014: AZ ÉRTÉKEK ÉVE 

FONTOS INFORMÁCIÓK A LEENDŐ ELSŐSÖK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA:  
Beiskolázási szándékfelmérő lap leadása az óvodákban:  

2014. MÁRCIUS 3. (HÉTFŐ)  
Szülők kiértesítése a felvételről és beíratás időpontjáról:  

A Kormányhivatal által később meghatározott időpontban történik.  
 

Kéréseikkel, kérdéseikkel forduljanak hozzánk!  
 

Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  
6900 Makó, Szent István tér 14-16.  

62/213-052  
www.szignum.hu, szignum@szignum.hu 

PLÉBÁNIAI FARSANG 
   Február 22-én, szombaton 15 órától farsan-
gi mulatságra hív kicsiket és nagyokat egy-

aránt a makói Szent István Király Plébánia. Játékos 
vetélkedőkkel, palacsintával és farsangi fánkkal vár-
nak mindenkit szeretettel. Az alkalomra a szervezők 
sütemény felajánlásokat szívesen fogadnak. További 
információk: www.makobelvaros.hu 

SZALAGAVATÓ BÁL 
„Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.”  (Albert Camus) 

Végzős gimnazistáink szalagavató báljára 2014. március 1-jén, szombaton kerül sor.   
A 12. G osztály tanulói: Csányi Gábor Tibor, Csányi Viktória, Győrfi József, Lakatos Bence,  
Miklai Zsolt Balázs, Nacsa Krisztina, Oláh Ferenc, Reisz Mariann, Skultéti Edina, Tóth Erzsébet, Varga 
Viktor. Osztályfőnökük: Magyaros Rita M. Veronika.  



 

 

FÓKUSZ - ANGOL NYELVTANÍTÁSI KONCEPCIÓNK 

NYELVOKTATÁS A SZIGNUMBAN 
   Úgy vélem, az idegen nyelvek tanulásának fontossá-
gáról senkit sem kell meggyőznöm. Most amellett szeret-
nék érvelni, hogy miért a SZIGNUM a legjobb választás, 
ha a legjobbat szeretnék a gyermeküknek nyújtani. 
   A korábbi évekhez hasonlóan a 2014/15-ös tanévre 
is 2 osztály indítását hirdettük meg; az egyik osztályban, 
az iskolákban már évek óta sikeresen működő tanterv 
szerint oktatunk. Itt tehát a hagyományos oktatás mellett 
hetente több angol órájuk is van a gyerekeknek, cso-
portbontásban, alkalmanként idegen nyelvi lektorokkal. 
A speciális tantervű angol tagozatos osztályok évek óta 
nagy sikerrel működnek az iskolánkban. Eredményeink 
pedig magukért beszélnek: a negyedik osztályos tanulók 
a Cambridge egyetem fiatal tanulók számára kidolgo-
zott nyelvvizsgák középső, Movers szintjét teljesítik, az 
ötödik osztályosokat pedig a harmadik, ezen nyelvvizs-
ga legmagasabb szintjén, a Flyers-ön mérjük. Ezeken a 

nyelvvizsgá-
kon a tagoza-
tos osztályok 
tanulói évről 
évre nagyon 
szép ered-

ménnyel szerepelnek. Az Európai Unió referenciakerete 
szerint a harmadik szinten már mérhető, A2-es szintet 
teljesítenek a diákok. Távolabbi terveink szerint az első 
tagozatos osztály legjobbjai 7. osztályban alap-, míg 
nyolcadik osztály végén középfokú nyelvvizsgát tesznek.  
   Már ez a képzési forma is több mint meggyőző, azon-
ban a 3 éve elindított új tagozat, a két tannyelvű képzés 
még többet nyújt a diákoknak és szüleiknek. Ebben az 
osztályban nemcsak hogy minden nap találkozhat a 
gyermek az angol nyelvvel, de még néhány készség-
tárgy oktatása, mint az ének, rajz és technika, majd har-
madik osztálytól a környezetismeret is angol nyelven 
zajlik. Ez lehet az a pont, amikor sok szülő úgy gondol-
hatja: ez azért már túlzás. Lassan már a magyart is an-
golul fogják tanítani?  Azonban meg kell értenünk, hogy 
két tanítási nyelvű iskolák már 15 éve működnek Ma-

gyarországon és az ő tapasztalataikra 
alapozva mondhatjuk, hogy az ilyen 
iskoláknak országosan a legmagasabb 
eredményeik vannak mind magyar 
nyelvből, mind matematikából és még a célnyelven taní-
tott tárgyakból is. A két nyelv tanulása nem hogy gyen-
gítené, hanem inkább erősíti egymást.  
   A többszintű interakció, találkozás az adott idegen 
nyelvvel olyan magabiztos szókincshez vezet, amely 
könnyeddé tudja tenni az különféle tantárgyak, például 
természettudományos tárgyak angolul történő oktatását. 
Alaptalanok azok a félelmek is, hogy a magyar kultúra 
vagy a népdalok háttérbe szorulnak: a hetente 2x tar-
tott néptánc foglalkozások kiváló alkalmat biztosítanak 
a népdalok tanulásának és a magyar népi kultúra elsa-
játításának. 
   Azonban úgy érzem, hogy globalizálódó világunkban 
a legnyomósabb érv ezen képzési forma mellett az, 
hogy a gyerekek megtanulnak idegen nyelven tanulni, 
ami hozzásegítheti őket egy angol nyelvű érettségihez 
illetve a későbbiek folyamán egy külföldi egyetemen 
történő tanulmányokhoz. 
   Azt pedig, hogy a nyelvtanulás nálunk nemcsak hasz-
nos, de élvezetes is, a 
minden évben megtartott 
idegen nyelvi délutánunk-
kal bizonyítjuk, ahol vala-
mennyi osztály bemutat-
kozik egy angol nyelvű 
színdarabbal. Egy-egy 
ilyen alkalommal még 
évek elteltével is rá tu-
dunk csodálkozni a gyerekek magabiztosságára és tu-
datosságára a nyelvhasználatot illetően.  
   Iskolánk 2012 őszétől nyelvvizsgahely is. Ez azt jelenti, 
hogy a makói diákoknak és felnőtteknek, már nem kell 
Szegedre utazniuk nyelvvizsgázni: helyben, saját diákja-
ink akár a saját padjukban, megszokott környezetben 
adhatnak számot tudásukról.  

Csapóné Mátó Mónika angol-német szakos nyelvtanár 

NYELVVIZSGACENTRUM HÍREK 
Nyelvvizsgázz Makón! 

 
 
 
 
 

Folyamatosan várjuk a jelent-
kezéseket ECL típusú, alap- és 

középfokú, angol és német 
nyelvvizsgára. www.ecl.hu, 

www.szignum.hu.  
Következő nyelvvizsga  

időpontok: 
ECL: A2 - április 10.,  B1, C1 -
 április 11.,  B2 - április 12. 

Jelentkezési határidő:  
március 13. (csütörtök) 

SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM, 
MAKÓ 

 
 
 
 

A 2014/15-ös tanévben  
induló tagozataink: 

 - 4 évfolyamos emelt 
szintű idegen nyelvi  

tagozat (02)  
  - Környezetvédelmi  

tagozat (03) 
 

Ismerkedő elbeszélgetés: 
2014. március 7. (péntek) 

 

www.szignum.hu 

KÖSZÖNET A CIPŐTARTÓKÉRT! 
  Sok éve fennálló problémát oldott meg az 1. b 
osztály szülői munkaközössége azzal, hogy a fo-
lyosón levő fogasok alá cipőváltáshoz szükséges 
ülőkés cipőtartót készítettek. Az anyagköltségre a 
pénzt összeszedték, majd Nagy Kristóf édesapja, 
Nagy Róbert igényes és gyors munkájának kö-
szönhetően hamar el is készült a dekoratív és 
praktikus bútor. Ezúton szeretném megköszönni 

minden családnak 
az anyagi hozzá-
járulását és Nagy 
Róbertnek az 
önzetlen segítő 
munkáját!    

  
Majorosné Rácz 

Krisztina of. 



 

 

FALRA RÚGÓ FOCIVERSENNYEL ÉS PANORÁMAKÉPPEL INDULT HÁROM PÁLYÁZAT A SZIGNUM-BAN 
   Három nyertes projektet ünnepelt 2014. január 31-én a makói Szent István Egyházi Általános 
Iskola. A témanap az intézmény belső homlokzatának teljes megújulására, a kollégium napele-
mes korszerűsítésére és a Pácin település oktatási intézményével való testvériskolai kapcsolat 
indulására szerveződött. Az összesen 72 millió forint értékű beruházás falra rúgó fociverseny-
nyel, iskolatörténeti vetélkedővel, 30 méteres panorámakép készítésével és össztanulói csataki-
áltással vette kezdetét a hónap utolsó napján.  
   Nagyszabású épületenergetikai fejlesztés és napelemes rendszer kiépítés fog zajlani eb-
ben az esztendőben a makói SZIGNUM-ban. Az intézmény két nyertes KEOP pályázatának 
köszönhetően modern, környezettudatos épületekben lehet szeptembertől tanulni. A Szent 
István téri iskola a város egyik legszebb neobarokk épülete, amely tavaly volt nyolcvan 
esztendős. 2006-ban a Szeged-Csanádi Egyházmegye anyagi támogatásával ugyan reno-
válták a külső homlokzatát és visszahelyezték a tetejére az államosításkor eltávolított ke-
resztet, de a további felújítások forráshiány következtében elmaradtak. A most induló pro-
jekt eredményeként a belső homlokzat is őszre szép és hőszigetelt külsőt kap, korszerű nyí-
lászárókkal, az épület teljes fűtésrendszer cseréjével együtt.  Ezen túl, az iskolához tartozó 
kollégiumban a megújuló energiaforrások hasznosítása történik meg napelemek elhelyezé-
sével, amely a diákotthon teljes villamos energia igényét fogja kielégíteni. A két párhuza-
mosan folyó beruházással egy időben a SZIGNUM 5-6. évfolyamos diákjai testvériskolai 
kapcsolatot építenek ki a Bodrogközben található Pácin település hasonló korú diákjaival. A 
két folyóparti település közös projektje a „Varázslatos vízivilág” témája körül zajlik, amely-
nek keretében gasztronómiai élmények, közös kirándulások és tábor is zajlik majd. 
   Mindhárom pályázat közös nyitórendezvényén a meghívott vendégek is bekapcsolódtak 
a programokba: dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke a felújítás-
ra váró falfelületen rendezett kapura rúgó fociversenyt nyitotta meg; Lobmayer M. Judit, a 
Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknője megtekintette a SZIGNUM tanulói által, erre az alkalomra készített 30 
m-es panorámaképet; Mágori Józsefné, Makó és térsége országgyűlési képviselője pedig az iskolatörténeti vetélkedő dí-
jait adta át a tanulóknak.                                                                                                                                     Sz.A.  

SZIGNUM OLDAL 

RÉGI IDŐK ISKOLÁJA 
   Aki január végén belépett a SZIGNUM nagy előadó termébe, hirtelen évtizedeket ug-
rott vissza az időben. A január 31-i „Mit üzen a fal?”- projektre megnyitott iskolatörténeti 
kiállítás érdekesebbnél érdekesebb tárgyi emlékeket, régi fotókat, dokumentumokat mu-
tatott be intézményünk régmúltjától a rendszerváltás időszakáig.  Régi iskolánk a város 
egyik legszebb, legimpozánsabb neobarokk épülete, most nyolcvan éves. E hely történel-
mi, hisz „a katolikusok első iskolája a mai Szent István tér 14-16. alatt állt, működéséről az 
első adat 1730-ból való.” (Makó Monográfiája 4.) 
   A tárlat anyagát bővebben a három évvel ezelőtti „Iskolanővérek – 100 éve hűséggel 
a makói régióban” c. kiállításon láthatta a nagyközönség a József Attila Múzeumban. 
Szülők és diákok egyaránt megtekinthették az anyagot csütörtökön és pénteken, majd a 
projektnapon korcsoportnak megfelelő iskolatörténeti totót tölthettek ki az osztályonként 
kiválasztott diákok.  
   Az érdeklődők megismerkedhettek a régi iskolák használati tárgyaival: a petróleum-
lámpával, mint világító eszközzel; a kiskantával, melyben a vizet hordták, mivel nem volt 
még az épületben csap; a tanári fenyítőeszközzel: a nádpálcával; a kor „tabletjével”: a 
palatáblával; a tintatartóval; a gyerekek játékával, a rongylabdával; a „kincskereső” 
kisködmönnel és a szalagos magnóval.  A látogatók bepillantást nyerhettek az érdemje-
gyeket tartalmazó elemi népiskolai értesítőbe, átélhették a legnagyobb ifjúsági szerve-
zet: a cserkészet szellemiségét korabeli plakátokon, fotókon, jelvényeken.  
   A látogatóknak lehetőségük nyílt kipróbálni egy-két matematikai és fizikai tanári kísér-
leti eszközt, melyek még a közelmúltig szolgálták az oktatást. A kiállítás színvonalát emel-
ték az iskola életét meghatározó makói plébánosok portréi, és néhány épületünket ábrá-
zoló nagyméretű fotó a múlt század elejéről. 
   Az érdeklődők a bemutatott iskolatörténetet kivetített formában is szemlélhették: régi 
események elevenedtek meg a képernyőn – köztük a történelmileg legjelentősebb, ami-
kor Mindszenty József bíboros-hercegprímás celebrált itt misét a Maros-menti Mária-napok keretében, 1948. május 22-
23-án; valamint osztályok, legendás tanítók, elhivatott nővérek képei voltak láthatók.  Az időbeni tájékozódást segítette 
a tablókon kihelyezett szöveg és fotógaléria. A gyűjteményt színesítette régi épületünk homlokzatának és néhány külső 
díszítőelemének zenés bemutatója.  
   A rendezvény sikert aratott, megtekintették vendégeink: dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspö-
ke, Lobmayer M. Judit nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknője, Mágori Józsefné országgyűlési képvi-
selő és Pálfai Zoltán makói plébános is. Köszönet a kiállítást segítő pedagógusoknak és diákoknak!    Reméljük, a belső 
homlokzati felújítás után, már csak kedves emlékeinket őrizzük meg a szürke, kopott, málló falú, de számunkra mindig oly 
otthonos régi iskolánkról.                                                            Szűcs Tamás tanár úr 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
SZLOVÉNIAI SÍTÁBOR 2014. 

Györgyi néni az idén is megszervezte az iskolai sítábort február elején, amire 
én is jelentkeztem. Reggel hat órakor indultunk a Korona étterem parkolójából. 
Útközben csatlakoztak hozzánk piarista útitársaink és Csaba bácsi családja. 
Szlovénia felé a buszon sokat játszottunk, beszélgettünk és aludtunk. Amikor 
odaértünk, szálláshelyünkön, a 4*-os apartman hotelben meleg vacsorával 
vártak minket. Sajnos az időjárás nem igazán kedvezett, az első nap nagy 
hóviharban síeltünk, amit baleset nélkül sikerült megúsznunk. Másnapra az utak 
járhatatlanná váltak, így sízni nem tudtunk. A rossz idő viszont nem akadályoz-
ta a jókedvünket, az egész napot a szálloda termálfürdőjében töltöttük, ahol labdáztunk és úsztunk. Ezután szerencsé-
re verőfényes napos idő köszöntött ránk, remekül éreztük magunkat és jót síeltünk. A következő reggel nagy köd fo-
gadott bennünket, ennek ellenére többünk a free-style pályán ugratott és Csaba bácsi segítségével új pályákat fe-
deztünk fel. Este sok élménnyel tértünk aludni. Az utolsó napon a reggeli után indultunk haza. Nekem nagyon tetszett 
az idei sítábor, sok jó tapasztalattal tértem vissza.                                                                   Weszely Regina 8.G  

JÉGRE VITTÉK A SZIGNUM-OSOKAT 
   A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium 2-6. osztályos és 9-10. évfo-
lyamos diákjai a téli időszakban kéthetente, a testnevelés órák és délutáni foglalko-
zások keretében korcsolyázni jártak a Makói Jégpályára. A SZIGNUM tanulói iga-
zán ügyesnek bizonyultak a csúszós terepen is, a sportolás mellett számos vidám pil-
lanatot éltek át az osztályok.  

EGYÜTT SZAVALT A NEMZET – EGYÜTT REZDÜLT A LELKÜNK 
   A magyar kultúra napja, Himnuszunk születésnapja az idén közös, nemzeti 
ügyünkké lett. Együtt zengett a hangunk, együtt rezdült a lelkünk, együtt dob-
bant a szívünk. 
Egy nagy közösség tagjaiként fohászra, lélekemelő, közösségépítő, nemzetmeg-
tartó imára gyűltünk össze, s kértük: „Isten, áldd meg a magyart!” 
   Világszerte együtt, Kelettől Nyugatig a Himnusz soraival emlékeztünk a dicső, 
értékgazdag múltra, s kértük Isten kegyelmét jövőnkre. Különös egység valósult 
meg köztünk – élővé vált a virtuális valóság: a 21. század technikája segítségé-
vel összeforrt, eggyévált, együtt buzdította egymást a szétszóródott magyarság. 
   A versben a költő nemzetünk kérését, könyörgését tolmácsolja Isten felé, s most mi magunk tettük ezt. Találkozott 
a költői és az előadói szándék, ebből született egy közös, nemzeti vallomás. Kóruselőadásból élménnyé vált a vers, 
közösséggé a nemzet.                                                                                                     Mészáros Ildikó tanárnő 

ISKOLAI SZAVALÓVERSENY 
   Minden évben februárban tartjuk meg hagyományos 
iskolai szavalóversenyünket. Tavaly óta a nagy érdeklő-
désre való tekintettel két délutánra szervezzük a versen-
gést: külön az alsó tagozatosoknak és külön a felsősök-
nek és gimnazistáknak. Idén közel 70 tanulónk vett részt 
a két iskolai versenyen. Közülük a következő tanulók ér-
tek el helyezést, s így ők képviselhetik iskolánkat a városi 
versenyen: 
1-2. osztály 
I. helyezett: Gregor Lilla 1.a 
II. helyezett: Radnai Fanni 1. b 
III. helyezett: Vadlövő Katarina 2.a 
3-4. osztály 
I. helyezett: Szekeres Sarolta 4.a 
II. helyezett: Burger Benedek 4. a 
III. helyezett: Vigh Andrea 3. a 

5-6. osztály 
I. helyezett: Vajda Vendel 5. a 
II. helyezett: Hudák Anna 5. b 
III. helyezett: Balogi Panna 5. a 
7-8. osztály 
I. helyezett: Vadlövő Regina 7. a 
II. helyezett: Csák Laura 8. g 
III. helyezett: Turcsányi Vivien 7. a 
Gimnázium 
I. helyezett: Nacsa Krisztina 12. G 
II. helyezett: Szabó Martin 9. G 

 
 

Sok szeretettel gratulálunk! 

Barócziné Jantos Éva tanánő 

A KÖNYVKUCKÓ AJÁNLATA - Könyvtárunk honlapján (http://szentistvanmako.monguz.hu/),  
a Virtuális olvasósarokban iskolatársaitok könyvajánlóit olvashatjátok. 

Tea Stilton: Jéghercegnő 
Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik szeretik a fantáziát, a mágiát és a varázslatos lényeket, és azok világát. A regénynek öt kötete 
van, én mind az ötöt nagyon szeretem. Azt ajánlom, éljétek át és segítsetek az öt hercegnőnek: a Jéghercegnőnek, a Mélység hercegnő-
jének, a Korallok hercegnőjének és a Sivatag hercegnőjének megmenteni az országukat a gonosztól. Igazán izgalmas Fantázia Biroda-
lomban kalandozni. Ezért hát: útra fel!                                                                                                                    Szekeres Réka 6.a  



 

 

125 ÉVE SZÜLETETT SÍK SÁNDOR 
 
   125 éve 1889-ben született Sík Sándor a piarista rend tartományfőnöke, egyetemi ta-
nár, irodalomtörténész, egyházi író, költő és műfordító. 
   Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnázium-
ban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, 
kritikákat és színműveket.  Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat,  műkö-
dött mint lelkigyakorlat-vezető és előadó.   A cserkészet mellett számos más közéleti és 
irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett.  
A piarista rendben a 17. század vége óta szokás volt, hogy az elhunyt rendtagokról rövid 
„kegyeletes életrajzot” (suffragium) írnak, amelyeket a római generális útján minden rend-
háznak megküldtek. A magyar rendtartományban a 20. században ezek az életrajzok 
már forráskutatáson alapuló, tudományos értékű munkák voltak, főként 1949-től kezdve, 
amikor Biró Imre (1883–1972) volt tartományfőnöki irodavezető és tatai házfőnök lett az életrajzok írója egészen 
1966-ig, 83 éves koráig. Sík Sándor 1966-ban elkészült életrajza egyik utolsó munkája volt, és terjedelmét tekint-
ve is a műfaj „csúcspontjának” számít. Biró Imre többek között így ír Sík Sándorról:  
   „Sík Sándor elsősorban költő, író, tudós, pap és lelkipásztor volt. De kedvező tulajdonságai: akarata, éles esze, 
szerető szíve nagy rendfőnökké is tették. Atya és barát volt, soha senkit meg nem bántott volna egy szóval sem. 
Figyelmes volt a végletekig. Ha valakiről azt hallotta, hogy beteg, naponta is felkereste. Jellemző rá, hogy halála 
előtt vagy 10 nappal még átbotorkált, ápolói ellenzése dacára, egyik volt asszisztenséhez, hogy viszonozza láto-
gatását, mert ez így illik. Alázatos, szerény és igénytelen volt, semmi különlegeset el nem fogadott. Tekintélyes ke-
resetéből szinte semmit sem költött magára, és ha nem vigyáztak volna rá, semmije sem lett volna. Pénzét, ruháit 
azoknak adta, akik rászorultaknak látszottak. A felebaráti szeretetet nemcsak szóval hirdette, hanem evangéliumi 
lelkülettel gyakorolta is. Mint az Alexiusban mondja: „A szeretet nem tud határokat, mindenkit, mindent magához 
ölel, és kifosztani vágyik önmagát, és odaadni mindent és magát, és mindenkinek lenni mindene.” A piarista tarto-
mány kormányzásában is ez a szeretet vezette. Szeretete és nehéz körülmények között tanúsított okossága tekin-
télyt szerzett neki még az állami hatóságoknál is. (1948. március 15-én Kossuth-díjat kapott.)” 
   Sík Sándor 1963-ban 74 éves korában hunyt el.                                                    Barócziné Jantos Éva tanárnő 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

A TÚLPART EGYÜTTES KONCERTJE ZÁRTA A KÖNYVTÁR PROJEKTJÉT 
 
   Január 30-án ünnepélyesen lezárult az a másfél éves munka, aminek eredménye-
képp szellemileg gyarapodott a Szignum közössége. Ünnepélyesen, de még nem 
hivatalosan; lezárult, de folytatódik; nemcsak szellemileg, lelkileg is… ☺  
   Ha együttesekben „mérném”, azt mondhatnám: a Kávészünettől a Szélkiáltón át a 
Túlpartig tartott a program. Ha látványban, akkor azt: megnyílt a Könyvkuckó, lelep-
leztük a táblát; most pedig működik a Könyvkuckó honlapja.  
   A projekt a „tudás évében” kezdődött, majd az „értékek évében” folytatódott, de nem ért véget, hiszen mostantól 
otthonról is elérhető honlapunk és katalógusunk, ahol virtuális olvasósarokkal, aktuális információkkal és további ver-
senyekkel várjuk látogatóinkat.  
   – A Kuckó olyan zug, ahová vissza lehet vonulni, hogy kívül hagyjuk a külvilágot; gondolatok, hősök, kalandok várnak 
benn a kötetekben – mondta igazgató úr a megnyitón… Mostantól a pályázatnak köszönhetően létrejött honlapunk 
segítségével a 21. század kihívásaira válaszolunk: csak egy kattintás a Szignum honlapjáról és digitálisan, otthonról is 
elérheted a Könyvkuckót. Nemcsak a könyvállományt, de hasznos olvasmányokat is találsz ott: könyvajánlókat, e-
forrásokat, online vetélkedőket... Talán szimbolikus a lezárás: a tízéves Túlpart együttes jelzi: eljutottunk egyik parttól 
a másikig: a hagyományostól a modernig.  A tízmilliós pályázat keretei között a Könyvkuckó (a Szent István Szabad-
egyetemmel közös szervezésben) kulturális rendezvényeknek adott otthont, így előadásokat és közönségtalálkozókat 
szervezett – vendégeink voltak: Monspart Sarolta, Levente Péter, Berecz András, Lackfi János. Akik eljöttek e rendez-
vényekre, gazdagabban tértek haza. Tudásban és élményekben… Gondoljunk csak a koncertekre, vagy arra, hogy 
a magyar kultúra napján közösen szavaltuk a Himnuszt és a projektzárón együtt énekeltük József Attila Rejtelmek c. 
versét. (A közreműködést köszönjük Rakonczás Pál tanár úrnak.) 
   A záró rendezvényen örömmel számoltam be a létrejött újításokról, valamint a vetélkedők legjobbjait jutalmaztuk – 
az Aranytalentum-gyűjtő verseny 51 díját adtuk át. Gratulálunk a szép eredményekhez! ☺ 

Mészáros Ildikó tanárnő, a könyvtár-projekt szakmai vezetője 

A KÖNYVKUCKÓ AJÁNLATA - Könyvtárunk honlapján (http://szentistvanmako.monguz.hu/),  
a Virtuális olvasósarokban iskolatársaitok könyvajánlóit olvashatjátok. 

Maros Edit: Hűvösvölgyi suli 
Ez a könyv két 14 éves lányról szól: Nóriról és Dóriról, akik ikrek. A szüleik elváltak és a gyerekek az anyukájuknál élnek. Az anyukájuk 
újságszerkesztő, az apukájuk számítógépes játékokat tesztel. Az egyik lány megbetegszik és regisztrál egy beszélgetős oldalra, ahol 
megismerkedik egy magántanulóval. Később az is kiderül, hogy miért magántanuló a lány. Nagyon szeretnek hangszeren játszani, ezért 
beállnak egy bandába énekelni. A suliban sokszor összetévesztik őket, mert nagyon-nagyon egyformák. Egy énekverseny után Dóri 
találkozik Lillával, akivel régebbről ismerik egymást. Kiderül, hogy Lilla kerekesszékes. Ezekről a lányokról és a kamaszkorról szólnak a 
regény izgalmas történetei.                                                                                                                                    Nagy Rebeka 6.a 



 

 

HA FARSANG, AKKOR BUSÓJÁRÁS! 
 A mohácsi sokácok ismert népszokása, a busójá-
rás idejét a tavaszi napfordulót követő első hold-
tölte határozza meg. Régen Farsangvasárnap 
reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a mu-
latság. Az idén február 27. és március 4. között 
rendezik meg.  
   A busójárás a télbúcsúztató, tavaszköszöntő, 
oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek 
családjába tartozik. Minden bizonnyal a balkáni eredetű sokácok korábbi hazájukból 
hozták magukkal a szokást, mely aztán Mohácson formálódott tovább és nyerte el 
mai alakját. A népszokás megjelenéséről a XVIII. század végéről vannak az első ada-
tok. A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid bunda, 
szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött cifra harisnyát húztak, 
lábukon bocskort viseltek. A bundát az öv vagy marhakötél fogta össze derekukon, 
erre akasztották a marhakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a 
soktollú, fából összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb azonban, ami a 
busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett birkabőr-
csuklyás álarc. Jellemző kellékei a kereplő, a buzogány, a hosszú fakürt. Gyakori 
a díszesen kifestett mosósulyok, a vízhordófa (obramenica), „famatyi” 
ésteknőben busó baba hordozása is. A „szép busók” a sokác népviseletbeöltözött, 
arcukat fátyollal eltakaró alakok.  
   Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol tart-
sák az utca népét, főleg a gyerekeket a busóktól. Hamuval, liszttel, ma már csak 
ronggyal vagy fűrészporral töltött zsákjukkal püfölik a csúfolódó gyerekhadat. A 
lefátyolozott arcú nőket és a lakodalmas viseletbe öltözött férfiakat, továbbá a kar-
neváli jelmezű alakokat maskarának nevezik Mohácson. 

   Régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó és 
„bao-bao!”-t ordítozó busócsoportok tulajdonkép-
peni célja az volt, hogy házról-házra járva kifejez-
ze jókívánságait, elvégezze varázslatait és része-
süljön azokban az étel-ital adományokban, amiket 
sehol sem tagadtak meg tőlük. 
   A népszokás elismertségét mutatja, hogy 2009-
ben az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kor-
mányközi Bizottsága úgy döntött: Magyarország-
ról elsőként a mohácsi busójárás kerül fel ’Az em-
beriség szellemi kulturális örökségének reprezenta-
tív listájá’-ra. 

(Forrás: www.mohacsibusojaras.hu) 
 

A SZIGNUM tanulóinak farsangi ünnepségei:  
március 3-a, hétfő alsó tagozat, február 4-e kedd 

felső és gimnáziumi tagozat. 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
KÜLÖNVÉLEMÉNY: ZÁDORI BENCE 11.G 

DOBD KI A HŰTŐDET AZ ABLAKON! 
   Február van. A januári nagylendületű kincsvadászat 
megkezdése után most itt az ideje végiggondolni mindazt, 
amit eddig elvégeztünk. Személy szerint elégedett va-
gyok azzal, amit látok, bár kétségtelenül lenne még mit 
csiszolni. Az új szél viharában elsodródtunk, nemde? El-
szálltak a jól ismert jeleink. Talán stresszesebbek lettünk, 
vagy csak túlságosan ragaszkodni akarunk az újhoz. Ak-
kor talán minden elveszett, ami meghatározott bennünket? 
Dehogy is! Ott van a hűtőben! 
Mert minden ember tartogat magánál egyet. Én is tartok, 
nem tagadom. A lelkiismeretünk sohasem stabil, mindig 
ingoványos. Ez nem baj, sőt, akármilyen furcsán hangzik 
is, de így az egészséges. Hűtőbe kerülnek azon szerepe-
ink, amiket már régóta nem játszottunk el. A szerep szó 
elsőre a képmutatásra utalhat, de ez semmiképp sem le-
het egyenlő azzal, hiszen gondoljunk csak bele: egy szí-
nésznek sem mehet minden szerep eljátszása, mert nincs 

benne - még apró szeletkeként sem - a zsigereiben. A 
képmutató egyszerűen hazudik, a jó színész pedig csak 
képes más stílusokban előadni magát. Ha pedig mindig 
ugyanahhoz az eszmefuttatáshoz ragaszkodnánk megál-
lás nélkül, bizony kísértetiesen önismétlőek lennénk. 
   A hűtőbe rakjuk tehát a magunk köré fűződött szerep-
köröket vagy ha kell önmagunkat. Lehetetlen volna más-
képp cselekedni. Ha valaki mégis képes rá, akkor az va-
lószínűleg nem színészkedik, hanem tudathasadása van. 
Amit magunk tudunk kezelni, az a szerepeink használati 
módja. Soha sem szabad erőltetnünk őket. Mindig a han-
gulatunkhoz kell igazítani. Nem szabad a harasztot túl 
erősen zörgetni, mert azt könnyen észreveszik, és akkor 
már hiába próbálunk feltörekvők lenni. 
   A legkiegyensúlyozottabbak akkor volnánk, hogyha 
kidobhatnánk azt a fránya hűtőszekrényt az ablakon. De 
nem tehetjük, így nem érdemes benne mindent összeke-
verve berendezni(azaz szétszórtnak lenni).  

DIÁKIRODALOM 
Zádori Bence: Szédülés 
 
Szerencse is létezik, 
Csak kóstold meg, 
S mindig ízlik. 
De épp fejbe rúgnak, 
S az idegeim ettől fájnak... 
 
Megcsókoltak, s öleltek, 
A szobában nem volt hely a fénynek, 
Ezért lefejeltek, 
S fájnak is most a fejek... 
 
A szemem csak forog, 
De megtartom magamat, 
A fejem remélem megmarad. 
Nem szép, ha tovább tétlenkedek: 
Elébe nézek egy szép jövőnek! 
 
Retikülök repdesnek, 
Utánuk meg én megyek 
Be kéne vallanom; 
Irántad mit érzek... 
Nem, nem, azt nem szabad, 
Adjunk esélyt a bizalomnak; 
 
A hajós is mondta: 
Ne hagyj lyukat a kabinba'. 
Megölelt, s viszonoztam, 
Kézen fogtam, s meghívtam, 
De tudom, hogy mondják: 
Rossz pénzért nem itatnak. 
 
A szemem csak forog, 
De megtartom magamat, 
A fejem remélem megmarad. 
Nem szép, ha tovább tétlenkedek: 
Elébe nézek egy szép jövőnek! 
Csak nézek, s őrködök, 
A váróban tűnődök; 
Gyorsan, mondjátok el, 
Hogy nem szédülök! 

László Henrietta:  
Az édes csókodra várva 
 
A szenvedély tüzében égve 
Nélküled vagyok én árva 
Perzselő lángok közé lépve 
Tekints le rám ide a mélybe 
Nyújtsd kezed s végy őrizetbe. 
Ments ki eme mély veremből 
S óvj meg a szenvedéstől. 
Szoríts erősen, ölelj hát, 
Hisz tudod, s tudom, mi ránk vár. 
Szerelmünket veszni hagyni kár 
Mentsük hát tűzön-vízen át. 
Szeretlek s te viszont szeretsz 
Csókoddal mindig megmenthetsz. 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba - válogatta az IDB - 
 
PÉLDA-KÉP: 
Sikeres Magyar Diákok!:   Liu Shaolin Sándor 

 18 éves, Európa-bajnoki bronzérmes rövidpá-
lyás gyorskorcsolyázó.  

Budapesten született, édesanyja magyar, 
édesapja kínai. Járt már Kínában többször is, de 
Magyarországon érzi magát otthon. A Shaolin 
keresztnév – aminek jelentése az erdő fái – megtetszett a szüle-
inek, míg a Sándort az anyai nagyapja után kapta. 

11 éves korában vett részt első edzésén, 2005 óta verseny-
szerűen korcsolyázik. A hét minden napján edz, napi 3-4 órát. 
Varsóban, a junior világbajnokságon bronzérmet nyert. Most 
pedig kijutott Szocsiba, a 2014-es téli olimpiai játékokra, ami 
élete első olimpiája és ahol a férfi rövid pályás gyorskorcso-
lyázók 1000 méteres számának negyeddöntőjében a negyedik 
helyet szerezte meg. 

Saját bevallása szerint nincs kedvenc száma, ha választani 
kellene, talán az ezer méter "fekszik" neki a legjobban, aho-
gyan ezt bizonyította is. 

Példaképe Apolo Anton Ohno, kétszeres olimpiai bajnok, 
amerikai rövidpályás gyorskorcsolyázó. 
 
Érdekességek: A farsangról 
1. Egy mohácsi férfi hosszú éveken át kereste azt a fát, ame-

lyikből kifaraghatta egy hajdani bödöncsónak pontos mását, 
hogy azután busójáráskor átevezhessen vele a folyón. Az 
átkelés ma is látványos része a mohácsi farsangnak, a vízen 
érkezőket minden évben a révnél várják a társaik, hogy kez-
detét vehesse a karnevál. 

2. Rio de Janeiroban a gyerekeknek külön mulatság dukál, 
melyet a karnevált megelőző pénteken tartanak. 

3. Olaszországban a Velencei Karnevál ideje alatt koncerteket 
és opera előadásokat is tartanak, ahol a közönségnek 
maszkban és jelmezben illik megjelenni. 

4. Kőszegen legényvásárral búcsúztatják a farsangot, amely-
nek keretében a falu legöregebb embere legénnyé avatja a 
tizennyolc éves fiatalokat. 

5. A farsangi étkezések alapvető étele a fánk, más néven pam-
puska. Mágikus erőt tulajdonítottak neki. Amelyik házban 
fánkot sütöttek, annak nem vitte le tetejét a vihar. Bács me-
gyében érdekes szokás volt, hogy az első fánkot eltették, 
megszárították és porrá törve a beteg állatoknak adták. 

 
Gyere velünk moziba! 

Filmajánló:  LEGO – kaland – színes, magya-
rul beszélő, ausztrál-angol animációs vígjá-
ték 

Emmet átlagos fickó. A keze sárga, két ujja 
van, a feje tetején bütyök tartja a sapkát. A 
Lego-világ átlagembere, építkezésen dolgo-
zik, és semmi pénzért se késné le kedvenc 
napi tévésorozatát. Egy félreértés folytán 
azonban mindenki más azt hiszi: ő a Kivá-
lasztott, a világ megmentésének kulcsfigurája. Különleges figu-
rák egy kis csapatával kell nekivágnia a nagy feladatnak, 
amely meghökkentő kalandokon és váratlan fordulatokon ke-
resztül eljuttathatja hőseinket majd meglátjuk hova. Annyi biz-
tos: a kettős életet élő Lord Biznisz az elveszejtésükre tör, 
Emmet pedig Vitruvius, a bölcs öreg, egy vad Lego-lány, 
Batman és még néhány furcsa fickó oldalán, gyorsan alakuló 
járgányok és könnyen átépíthető világok között harcol - de alig 
érti, mi zajlik körülötte.  

 

VILÁGJÁRÓ: LENGYELORSZÁG 
Történelmük röviden:  
Államalapításuk a 10. század végére tehető. Sokáig Európa 
egyik leggazdagabb és legerősebb országa volt. Litvániával 
uniót alkotott 1795-ig. Lengyelország egy időre megszűnt lé-
tezni, amikor Oroszország, Poroszország és a Habsburg-
birodalom felosztotta egymás között. Az első világháború után 
ismét létrejött Lengyelország, ám a második világháború idején 
szovjet fennhatóság alá került. Első, részlegesen szabad válasz-
tásokra 1989-ben került sor. 
Személyiség: A lengyelek makacs emberek, de nagyon 
vendégszeretőek, gondoskodók és szívesen segítenek mások-
nak. 
ZÁSZLÓ: Színei a lengyel címerből ered-
nek: vörös alapon fehér sas. 
 
 NÉHÁNY FONTOS SZÓ: 
Szia! = Cześć! 
Köszönöm = Dziękuję 
Igen = Tak 
Nem = Nie 
Szeretlek! = Kocham Cię! 
 
ÜNNEPEK: 
Május 3.: Az alkotmány napja 
November 11.: A függetlenség napja 
November 29.: A nemzeti ünnep 
 
ZENEAJÁNLÓ:  
Ewelina Lisowska: Wstrone slonca (A nap felé) 
 
ÍZVILÁG: Pierogi: általában krumpli-
val vagy káposztával töltött tészta-
féle. 
 
AMIT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI 
LENGYELORSZÁGBAN: 

Mazuri-tavak vidéke 

 

Krakkó: 

 

Wieliczka sóbánya: 

 
TUDTAD? 
Zywkowo, a gólyák által legjobban kedvelt falu Lengyelor-
szágban. Több, mint 200 gólya lakik itt, kétszer annyi, mint 
ahány ember. 
 
JÁTSSZ VELÜNK! Igaz vagy hamis? 
 
1. Lengyelország címerében vörös alapon fehér sas található.   

i  /  h 
2. Zászlajának színei nem függnek össze az ország címerével.  

i  /   h 
3. Fővárosa Krakkó. i   /   h  

4. Egyik népszerű lengyel étel a káposztás pirog.  i   /   h 
5. Az egyik lengyel faluban több gólya lakik, mint ember.  

i   /   h  
 

Karikázd be a szelvényen a helyes választ és dobd  
a VILÁGJÁRÓ feliratú ládába.  

A szelvényeket és a ládát a nagyelőadónál találod.  

 



 

 

Kiadja a Szent István Egyházi Általános Iskola, 
Gimnázium, és Kollégium Makó,  

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

e-mail: szignum@szignum.hu 

web: www.szignum.hu 
Felelős kiadó:Szűcs Péter  
Szerkesztő: Szabó Anita 

Fotó: Majoros Márton  
Tördelés: Hudák Szabolcs 

HÍREK 
GYERMEKMISSZIÓS HÍREK FIDELIS NŐVÉRTŐL 

Advent elején Gyermekmissziósok számára rendeztek 
országon versenyt, amelyre a makói csoportból is 
többen beneveztek.  A megmérettetésre 
egy adománygyűjtő dobozt kellett készíte-
niük az indulóknak. Ebben a mostani pro-
jektre gyűjtik az apró lemondásaikat, 
amellyel a kenyai Isolo település iskolásai-
nak étkeztetését segítik.  A versenyen Ka-
bát Goldina 1. helyezett lett, Deneus Eliza 
és Füleki Balázs különdíjat, dicséretet kaptak. A fel-
adott rejtvény helyes megoldói között díjat sorsoltak, amelyet 
Kristóf nyert. Mindannyian a 3.b tanulói, osztályfőnökük Nyúl Pat-
rícia M. Fidelis nővér.  
Az országos missziós nagytábor ebben az esztendőben Makón 
lesz, június. 31 és július 4. között, amelynek lebonyolításában 
nagy szerep jut majd a helyi csoport tagjainak. 
Október. 11. a Világmisszió ünnepe, amelyet Budapesten a Bazi-
likában fognak megünnepelni. Ez egyben a magyarországi újra-
indult Gyermekmisszió 5. születésnapja is, ahová minden misszióst 
nagyon várnak a szervezők! 

Színházi programlehetőség 

2014. május 16-án, pénteken lehetőségünk van megnézni a buda-
pesti Madách Színházban az Operaház fantomja c. musi-
calt.   Március 5-ig kellene befizetni a jegy árát 4900 Ft. Az úti-
költség 2600 Ft (ezt elég májusban fizetni). 6. osztálytól fölfelé 
várjuk tanulóink jelentkezését is! További információk Győrfiné 
Mónika néninél szerezhetők be. 

LOGIKAI FELADVÁNY 
 A jó idő beköszöntével se adjuk fel agyunk tornáztatását! Talán 
a friss levegő gyorsabb észjárásra serkent! Íme, az e havi felad-
vány. 
 Egy reggel az iskola igazgatója felfedezte, hogy a nagy tükör, 
amely az iskola halljában volt elhelyezve, ezer darabra van szét-
zúzva. A 6. osztály tanulói mentek haza előző nap utoljára. Az 
igazgató magához hívatta az osztály kilenc legvásottabb tanuló-
ját, és megkérdezte tőlük, hogy ki törte el a tükröt. Ezek a követ-
kezőket válaszolták: 
  Roland: Albert volt. 
  Alex: Nem, Albert nem is volt köztünk. 
  Ted: Én törtem el a tükröt.  
  Fred: Vagy Ted, vagy Walter tette. 
  Albert: Alex hazudik. 
 Tom: Ted volt. 
 John: Ted nem volt. 
  Walter: Sem én, sem Ted nem törtük el a tükröt. 
  Charlie: Walter igazat mond. Albert egyáltalán nem volt itt.   
Ki törte össze a tükröt, ha a kilenc feleletből csak három igaz? 
Aki tudja a kérdésre a választ, írja meg a kortefai@gmail.com e-
mail címre.                                     Tóth-Körtefái Klára tanárnő 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2014. február-március 

17-18. 
h-k. 

Alsós és felsős-gimnazista szavalóverseny 

25. k Megemlékezés a kommunista diktatúrák és 
más diktatúrák áldozatairól 

MÁRC. 
1. szo 

Szalagavató bál 

3. 1-4. évf. Farsang 
Alsós idegen nyelvi délután 

4. k 5-12. évf. farsang, táncház 

5. sze Hamvazószerda, közös iskolai szentmise 
Diák lelkinap a 7-12. évf. számára 
1-6. évf. tanítás 

6. cs Diák lelkinap a 7-12. évf. számára 
1-6. évf. tanítás 

10-11. 
h-k. 

Ebédfizetés 

13. cs 16 ó Munkaértekezlet 

Sport, sport, sport… 
ASZTALITENISZ MEGYEI DIÁKOLIMPIA 

Február 10.-én Szegeden 4 
tanulóval vettünk részt a megyei 
versenyen. Az egyéniben Dobra 
Tamás jutott a legtovább, ő a 
negyedik helyet szerezte meg, 
óriási csatában alulmaradva a 
bronzmérkőzésen. Miklai Gergő 
nem jutott be a legjobb 6-ba. 
Ezután kezdődött a csapatverseny ahol az Árva András, 
Halupka Bence csapat a második helyet szerezte meg, a 
vásárhelyi csapat mögött. Felkészítőjük Kispál Csaba 
tanár úr volt. Gratulálunk a teljesítményükhöz! 

Úszó sikerek 
A Hódmezővásárhelyen rendezett Megyei Úszó Diák-
olimpián, február 3-án, a SZIGNUM tanulói szép ered-
ményeket értek el: Varga Réka (5.b) 100 m pillangó 3., 
100 m gyors 5. hely. Csizmazia Csenge (5.b) 100 m 
pillangó 5., 100 m mell 6. hely, Magyar Gábor (5.b) 
100 m mell 6. hely, Túri Edina (4.b) 50 m gyors 5., 50 m 
mell 6. hely, Novák Csongor (3.a) 50 m gyors 5., 50 m 
mell 6. hely, Fekete Fruzsina (6.a) 100 m gyors 6., 100 
m mell 5. hely. A leány váltó versenyen kívül a dobogó 
harmadik fokára állhatott. Így összesítésben Kanderné 
Németh Györgyi tanárnő tanítványai egy érmet és tíz 
pontszerző helyet szereztek.  
A kecskeméti Hírős Kupa Uszonyos Versenyen, 2014. 
február 16-án Túri Edina (4.b) 200 m gyorson I., 50 m 
gyors és 100 m delfin számban II., a 4x100 m gyors 
váltó tagjaként III. helyezést ért el. Ugyanitt Novák 
Csongor (3.a) 200 m gyors és 100 m delfin verseny-
számokban bronzérmet szerzett. Gratulálunk a kiváló 
teljesítményekhez! 

Grundbirkózás 
Tóth Krisztofer (4.b) a Makói Általános Iskola Almási 
Tagintézménye által szervezett Grundbirkózó Versenyen 
a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Gratulálunk és 
további sikeres versenyzést kívánunk! 

Karate verseny 
A 2014. február 16-án rendezett Kiokhusinkai Karate 
Versenyen tanulóink remekül szerepeltek: Bakos Gábor 
(2.a) I., Gyüre Dorina (5.b) és Schmidt Márk (3.a) II. he-
lyezett lett. Gratulálunk, további szép eredményeket 
kívánunk! 

Kick-boksz győzelem 
A Városi Kick-boksz versenyen, február 15-én Gilinger 
György (3.b) az első helyen végzett. A szép sikert érem-
mel és serleggel ismerték el. Gratulálunk! 

Egy perc angol (humor):  


