
 

 

        

XI. évfolyam 8-9. szám 2015. szeptember 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2015/2016: A REND ÉVE 

BECSENGETTEK! 
2015. A REND ÉVE 

 REND a lelke mindennek. Tartja a mon-
dás. Ez a SZIGNUM életére különösen 
igaz. A tavaly meghirdetett Megújulás 
éve nem várt módon a legtalálóbb 
kommunikációs gondolatunk lett. A régi 
felbomlott, átalakul és nekünk új 

RENDszert kell kialakítanunk. 
   Szimbolikus, hogy ez pont az iskolánk 25. tanévében 
történik. Az idei tanév a mi RENDszerváltásunk lesz. Újat 
hozunk létre a régi alapokon. Rendezzük a sorainkat, 
RENDet kell teremtenünk. Erőgyűjtésre van szükségünk. 
Ezt csak közösségben, jó közösségben lehet megtenni; 
ahol közös az akarat, a cél és az áldozat. Közösségben 
könnyebb a munka, mert ahogyan Hamvas Béla is meg-
fogalmazta: az igazi közösségben a képességeink felfo-
kozódnak.  
   Erre van most szükségünk a sikerhez. „A siker nem más, 
mint hogy kudarctól kudarcig haladunk anélkül, hogy 
elveszítenénk a lelkesedésünket.” (Churchill) 
Tehát újragondoljuk, a meglévőből hozzuk ki a legjob-
bat, átértékeljük, felépítjük, leegyszerűsítünk, átláthatóvá 
teszünk, elrendezünk, berendezünk. 2015/16-ban a 
SZIGNUM újratöltve projekt indul.  

   A régi-új REND éve.  
   És mivel minden valódik közösség alapja az Istennel 
való közösség, ezért az évnek komoly lelki tartalommal 
is meg kell telnie. Ebben segítségünkre van a Ferenc pá-
pa által meghirdetett Szerzetesek éve is; hisz rend van 
felettünk, és munkánk eredményeként lesz bennünk és 
körülöttünk is. Ezért, tartsd meg a rendet és a rend majd 
megtart téged. Kialakult értékrendszerünket óvjuk, szilár-
dítsuk meg. Legyünk rendszeretők.  
Az idén legyen trend a REND.  
 

Egy trendi, rendes iskola. 
SZIGNUM. Egyszerűen jó.  
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Kedves Barátaink! 
 

   A Makói Görögkatolikus 
Egyházközség 2015. október 
11-én vasárnap tartja temp-
loma fölszentelésének ünne-
pét.     
   A vendégünk többek között 
Dr. Seszták István főhelynök 
lesz, akit a családja is elkísér.     

 A búcsúi Szent Liturgiát  
10 órakor kezdjük  

(Templom köz 1.), melyre 
örömmel várjuk családjával 
önt is, hogy együtt legyünk 

részesei 
ennek a 
különleges 
alkalomnak. 
Szeretettel:  

Biró István 
makói 

parókus 



 

 

FÓKUSZ - BECSENGETÉS 

SZŰCS PÉTER IGAZGATÓ ÚR TANÉVNYITÓ BESZÉDE 
2015. AUGUSZTUS 30. 

 
Szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket, vendégeinket, 
és titeket kedves diákjaink.  
 
Megkérdeztem az unokaöcsémet, a nyáron, milyen az 
iskola ahova jársz?  
- Most jó, mert szünet van. - Válaszolta… 
Kedves Szülők, diákok és tanárok! 
Most már nem lesz olyan felhőtlenül jó az iskola, lega-
lábbis diákszemmel, mert a mai nappal megkezdődik 
számunkra a 2015-2016-os tanév.  
 
Rend éve 
Mint minden évben, most is kiválasztottuk a tanév legfon-
tosabb üzenetét, ami irányt ad számunkra szeptembertől 
júniusig. 
A 2015-2016-os tanév a rend éve. 
REND a lelke mindennek. Tartja a mondás. 
Tehát, tartsd meg a rendet és a rend majd megtart té-
ged. 
Biztosan eszébe jutott most többeknek, hogy itt mi a 
SZIGNUM-ban két értelemben is használjuk ezt a szót: 
rend. Hiszen iskolánk a Boldogasszony Iskolanővérek 
rendjének iskoláihoz tartozik. Ezért iskolánkban a rend a 
lelke mindennek. Egy rend határozza meg a rendet és 
adja meg azt a lelki, spirituális irányvonalat, amely vé-
gig kíséri mind a tantestület, mind a diákság életét. Te-
hát nálunk a rend a lelke mindennek.:) 
Összekapcsolódik ez az irányvonal a Ferenc pápa által 
meghirdetett Szerzetesek évével, annak üzenetével: Föl-
dön járok, égre nézek. Rendben vagyok. Igen, amikor 
felfelé tekintünk, érzékeinkkel a Jóistent keressük, figyel-
jük, akkor rendbe jönnek a dolgaink, sokkal inkább meg-
látjuk, hogy az életünk eseményei nem véletlenek soro-
zatából állnak, hanem egy felé tartanak, és Valaki kéz-
ben tartja őket. 
Egy elfoglalt üzletember otthon maradt a gyerekeire 
vigyázni, míg a felesége orvosnál volt. Az gyerekek egy 
perc nyugtot sem hagytak neki. Hogy lefoglalja őket, az 
egyik folyóiratból kitépett egy lapot, amelyen a egy 
kép a világ valamennyi országát ábrázolta. Ollóval szé-
pen kivágta mindet egyesével, úgy gondolta, ezek ösz-
szeillesztésével a gyerekek el lesznek legalább egy óra-
hosszat.  
Csak gondolta. A gyerekek alig 10 perc múlva előálltak 
a kirakott képpel. Az apuka csodálkozott és megkérdez-
te:  
- Ezt hogyan csináltátok?  
- Nagyon egyszerűen. – válaszolták a gyerekek. – Rá-
jöttünk, hogy a lap hátulján egy ember alakja van. Mi 
arra figyeltünk, és a világ magától rendbe jött.  
Földön járunk, égre nézünk. Így vagyunk rendben.  
Ha égre nézünk, rendbe jön körülöttünk a világ, a mi 
világunk. 
A rend egyszerűvé teszi a dolgokat.  
 
SZIGNUM. Egyszerűen jó. 
 

Mi történt a nyáron? 
Élményekkel teli érkezhettek haza diákjaink a nyári tá-
borokból.  
Eating in English, Info-angol-mese tábor, angol-Kézműves 
tábor, Gyermekmissziós tábor, Kerékpárosok Baráti Kö-
rének tábora, Cserkész tábor, Balatoni ökotábor Fonyó-
don és Balatoni kalandtábor Zamárdiban.  Összesen 
több, mint 150 diákunk táborozhatott, ami a hozzánk 
járó gyerekek csaknem fele.  
Nyári karbantartások 
A vasutas fia első nap sugárzó arccal megy az iskolába. 
Az iskolai nap végeztével már nem olyan lelkes a gye-
rek. Meg is kérdezi az apja: 
- Na, milyen volt az iskolában, fiam? 
- Édesapám! Átverés az egész. Bemegyek, ki van írva az 
ajtóra, hogy első osztály, közben meg odabent fapadok 
voltak.  
Na, hogy ne legyen annyira fapados az iskola, hát na-
gyon szép munkát végeztek a fizikai dolgozóink mind a 
régi épület alagsorában, mind az új épület 1. emeletén, 
ahol négy tanterem felújítása történt meg. Ezen kívül két 
héten belül átadásra kerül az új laptopos nyelvi és ter-
mészettudományos terem új szoftverekkel az új épület 2. 
emeletén. Történt még néhány ajtó csere, festés, vakolat 
javítás, és még sorolhatnánk.  
 
Ugyanakkor Marek tanár úr, iskolánk rajz tanára elké-
szítette a portai bejárat fölé az új SZIGNUM feliratot 
iskolánk és az iskolanővérek logójával. Egy nagy tapsot 
kérek a konyhás néniknek, takarítóknak karbantartók-
nak, portásoknak, Marek tanár úrnak, mindezt nekik kö-
szönhetjük. 
Nyelvvizsgák 
A nyáron kaptunk egy csomagot Cambridge-ből. Bizony 
újabb fontos állomáshoz érkezett el iskolánkban az ide-
gen nyelv oktatás. A tanév végén tettek intézményünk-
ben először éles Cambridge Flyers nyelvvizsgát az 5. 
évfolyamos diákjaink közül 10-en. Mind a 10 diákunk 
eredményes vizsgát tett. Szeretném kiosztani a Cambrid-
ge-ből megérkezett nyelvvizsga okleveleket a sikeres 
vizsgát tett, immár 6. osztályos diákjainknak. Közülük 
külön kiemelem azt a két diákot, akik a bizonyítványban 
mindhárom kategóriában 5-5 pajzsos értékelést kaptak: 
Piros Dorka és Szekeres Sarolta. Külön is megérdemel-
nek egy nagy tapsot. 
 
Iskolánkban négy új kollégát köszönthetünk.  
Székács Klaudia angol műveltségterülettel rendelkező 
tanítónőt, aki az alsó tagozaton 1, 2, és 3. évfolyamokon 
tanít majd. 
Szarvas Ákos testnevelő tanár, foci edzőt, aki az 5. a-
ban, 8. a-ban 8. b-ben, 12. g-ben tanít ebben az évben. 
László Júlia angol-biológia-kémia szakos tanárnőt, aki 3. 
a-ban, 5. a-ban, 6. b-ben, 7. a-ban és 12. g-ben fog 
tanítani. 
Ormándlaky Szintia, református hitoktató, egykori tanítvá-
nyunk veszi át iskolánkban a református hitoktatást. 
Új spirituális igazgatója iskolánknak Kinga nővér lesz, aki 
Veronika nővértől vette át ezt a feladatot. 
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Lektorunk sajnos később érkezik, várhatóan októberben, 
de november 16-tól a makói rendházban fog lakni 2 hó-
napig a volt afrikai tartományfőnöknő, aki maga is angol 
tanár, illetve szintén november elején nálunk tölti tanári 
gyakorlatát a nővérek Egyesült Államokban működtetett 
egyetemének egyetemista hallgatója.  
Óvoda 
Amint értesülhettek róla a szülők is, a Zrínyi utcai óvoda 
fenntartásának átvétele nem jött létre az elmúlt tanévben. 
Ellenben Lobmayer Judit nővér tartományfőnöknő kérésé-
re Kiss-Rigó László püspök úr az óvoda lelki vezetését a 
SZIGNUM-hoz rendelte. Így még szorosabbá válhat a 
Katolikus óvoda és iskolánk közötti kapcsolat ebben a 
tanévben. Az ezzel kapcsolatos részletek kidolgozására, 
kísérésére és koordinálására a tartományfőnöknő, Fidelis 
nővért, az 1. a osztály osztályfőnökét jelölte ki.  

Erasmus + 
Az idei év különlegesnek számít abban az értelemben, 
hogy egy igen nagyszabású, Európai Uniós projektben 
veszünk részt, az Erasmus + plusz elnevezésű pályázatnak 
köszönhetően. A 2 éves projektben iskolánk felső tagoza-
tos diákjai vesznek részt. Ebben a 2 évben partneriskolai 
kapcsolatot fogunk kiépíteni 6 országgal, melyek a kö-
vetkezők: Nagy-Britannia, Finnország, Németország, Por-
tugália, Szlovákia és Törökország. És ami a lényeg: a 
legkiválóbb diákjaink el is utazhatnak ezekbe az orszá-
gokba és májusban pedig a mi iskolánk látja vendégül 
ezen országok diákjait.  
 
Kedves diákok, szomorú pillanat következik: a 2015-
2016-os tanévet megnyitom. Biztatásként, már csak 

180 tanítási nap és itt a nyári szünet! ☺☺☺☺ 

FÓKUSZ - BECSENGETÉS 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK... 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
2014/2015. tanév év végi jutalmazások 

Osztályelsők:  
1.a Siket Mira Liliána, Bartha Ágota Flóra, Kozma Ger-
gő 
1.b Kaposvári Dorina Liza, Mágori Levente Balázs, Fara-
gó Zsófia 
2.a Forgács Regina, Gregor Lilla, Orbán Anna Rita 
2.b Fülöp Bulcsú, Radnai Fanni, Reisz Tímea 
3.a Föedl Ferdinánd, Venk Dániel 
3.b Bihari Krisztina Blanka, Sóki Lorina, Szabó Tamás 
4.a Németh Lea Patricia, Török Jázmin Viktória,  Szabó 
Ádám 
4.b Deneus Eliza, Forgács Gábor, Kabát Goldina, Már-
ton Barnabás 
5.a Bárdi Kata, Ferenczi Hunor, Szekeres Sarolta 
5.b Kiss Levente, Nagy Petra, Vadlövő Anna 
6.a Pap Erős, Varró Patrik György, Györe Stefánia 
6.b Széll Zalán, Hudák Anna, Gyüre Dorina 
7.a Bende Flóra, Fekete Fruzsina, Horváth Martin 
7.b Illés Ákos, Frőhling Gergő József, Gyimesi Norman 
8. oszt. Vadlövő Regina, Csapó Boglárka 
9. G Kőrösi Fanni 
10.G Fletán Beatrix, Boros Franciska 
11.G Takács Helga 
12.G Reisz Piroska 
Kitűnő tanulmányi munkáért:  
1.a Burger Ábris, Kis ramóna, Kiss barnabás, Kozma Pé-
ter, Mészáros Barnabás, Nándori Barnabás, Puskó Petra 
Maja, Seres Tamás, Szabó Péter, Szénási Írisz Napsugár, 
Szigeti Dorina, Tamás Enikő, Varga Milán, varga Viola, 
Weszely Mária Sarolta 
1.b Andruskó Lilla, Engedi Enikő Melissza, Horváth Bene-
dek, Juhász Laura, Kis Gabriella Luca, Mezei Anna 
2.a Deneus Arthur, Erdei Renáta, Hudák Mátyás, Igaz 
Réka, Kerekes Ákos, Lenhardt Ákos, Mandák Rita, Olasz 
László 
2.b Kondráth Zsófia, Kotroczó viola, Nagy Kristóf, Nán-
dori Gellért, Szekeres Lázár, Varga Sándor 
3.b Jernei Ákos, Varró Máté 

4.a Dobó Annamária, Horváth Dominik Ákos, Kovács Bá-
lint, Kőrösi Lóránt Kamill 
4.b Dávid Fanni, Gabnai Virág, Hegyes Tibor Mózes, 
Molnár Réka, Szabó Bálint, Tamás Gálos 
Szorgalmas tanulmányi munkájáért és példamutató 
magatartásáért:  
1.a Pósa Krisztián Márk, Szűcs Péter Dániel 
1.b Marsovszki Tímea, Kelemen Emma, Vizi Gréta 
2.b Dobó Dániel, Gardi Ákos, Németh Alexandra, 
Schwarczkopf Gitta 
3.a Halmágyi Gábor, Keresztes Laura, Fekete István 
Áron 
3.b Simon Roland, Ágoston Eszter, Tar Bernadett 
4.a Pipicz Hajnalka, Szekeres Petra, Vígh Andrea 
4.b Péli Hunor 
5.a Fehér Nikolett, Varró Liliána, Szénási Jázmin 
5.b Szilágyi Botond, Túri Edina 
6.b Ádók Robin, Csizmazia Csenge 
8. a Török Dominik  
9.G Csizmazia Réka 
11.G Győrfi Mónika, Szabó Dóra 
Kiemelkedő közösségi munkájáért:  
1.b Juhász Laura (Osztályközösségi munkájáért.) 
2.a Igaz Réka 
3.a Zsiga Lilla (Osztályközösségért végzett munkájáért.) 
5.a Igaz Dániel, Szél Sándor (Osztályközösségért vég-
zett munkájáért és szorgalmas tanulmányi munkájáért.) 
7.a Szekeres Réka, Bencze Tünde (Osztályközösségért 
végzett munkájáért.) 
8. o Turcsányi Vivien (Osztályközösségért végzett mun-
kájáért.) 
9.G Fábián Gergő Ábel, Miklai Gergő István, Szabó 
Molli 
10.G Brutyó Sándor, Enyedi Bertalan, Fletán Beatrix, Kis 
Balázs (Szeretetszolgálat) 
11.G Kádár Johanna (Osztályközösségért végzett mun-
kájáért.) 
12.G Zádori Bence (Iskolai diákbizottságban végzett 
munkájáért.) 
 



 

 

Kiemelkedő művészeti teljesítményéért:  
1.b Széll Zoé 
2.a Hudák Mátyás (Az iskolai Népdaléneklési Versenyen 
elért első helyezéséért.) Orbán Anna Rita (Városi rajzverse-
nyen elért kiemelkedő eredményéért.) 
2.b Radnai Fanni Abigél (rajz és irodalom) 
3.a Keresztes Laura (Rajz Városi Verseny 2. helyezett) 
6.b Ádók Robin (ének-zene) Stachó Natália (rajz) 
8.a  Csapó Boglárka (ének-zene) 
9.G Miklai Gergő István (ének-zene), Fábián Gergő Ábel 
(ének-zene) 
Akik nem hiányoztak egész évben:  
1.a Mészáros Barnabás, Szénási Írisz Napsugár, Tamás Enikő, 
Tóth-Váczy Balázs 
2.a Fodor Adrián László 
2.b Bokor Richárd, Ficzere Titanilla, Gardi Ákos 
3.a Vadlövő Katarina, Nándori Mária 
3.b Ágoston Eszter, Nacsa Klaudia 
4.a Novák Csongor Barnabás, Pipicz Hajnalka 
5.a Varró Liliána 
5.b Tóth Krisztofer 
6.a Szénási Viktor, Vajda Vendel 
6.b Csizmazia Csenge 
7.a Tóth Dominik Renátó 
9.G Vigh Anasztázia  
Cambridge YLE nyelvvizsgán nyújtott ki-
emelkedő teljesítményéért elismerésben részesült: 
3.a  Föedl Ferdinánd, Venk Dániel, (100% Starters) Keresz-
tes Laura (98% Starters) Fekete István Áron, Baranyi Márkó, 
Vadlövő Katarina, Halmágyi Gábor (96% Starters) 
3.b Bihari Krisztina Blanka, Halász Patrik Dávid, Szabó Ta-
más, Tar Bernadett, Varró Máté (100% Starters) 
4.a Németh Lea Patricia, Török Jázmin Viktória, Kőrösi Lóránt 
Kamill, Szekeres Petra, Harkai Márk (100% Movers) 
4.b Deneus Eliza, Kabát Goldina, Márton Barnabás, Szabó 
Bálint (100% Movers) 
Országos angol nyelvi mérésen, amit ebben az évben ír-
tak először tanítványaink 
6. a osztály összesített eredménye 86 % 
6. b osztály összesített eredménye 92 % 
A 6. a-ból külön kiemelve: 
100% Pap Erős 
97 % Czirják Gréta, Kőrösi Dóra, Szekeres Hunor 
93 % Baranyi Rómeó 
A 6. b osztályból 
100 % Gyüre Dorina, Hudák Anna, Zsivola Csenge 
97 % Ádók Eliza, Csizmazia Csenge, Reisz Gábor, Széll Za-
lán 
93 % Ádók Robin, Varga Réka 
Kiemelkedő tantárgyi munkáért (munkaközösség által je-
lölt tanulók) dicséretben részesült: 
3. b Kurunczi Tamás (Bendegúz megyei angol versenyen elért 
6. helyezéséért) 
5. a Lónyi Gábor (történelem) 
5. b Vadlövő Anna (hittan) 
7. a- Fekete Fruzsina (biológia) 
9. g Kőrösi Fanni (német) Kőrösi Fanni (kémia), 
11. g Győrfi Mónika, Takács Helga (szaktárgyi dicséret tör-
ténelem), Szabó Dóra (éveken át tartó kitartó, megbízható 
tanulmányi munkájáért, fizika), Győrfi Mónika, Szabó Dóra, 
Vajda Rubina Karolina (német) 
 
Legeredményesebb sportolóink a tanévben: 
1. a Novák Bálint Marcell, Gyulai Viktória  

2. a Igaz Réka, Csonka Bálint, Kurai Levente Keve, Tóth- Ká-
sa Ádám 
2. b Dobó Dániel, Nagy Kristóf, Bokor Richárd, Reisz Tímea, 
 Fülöp Bulcsú – utalvány + kupa 
3. a Vadlövő Katarina,  
Székelyhidi Apor – utalvány + kupa 
3. b Szabó Elvira 
4. a Novák Csongor Barnabás- utalvány + kupa,  
Pipicz Hajnalka, Horváth Dominik, Dobó Annamária 
4. b Gabnai Virág, Siket Enikő, Péli Hunor, Tamás Gálos 
5. a Igaz Dániel 
5. b Szabó Brigitta,  
Túri Edina – utalvány + kupa 
6. a Pipicz Gábor, Pici Hunor 
6. b Stachó Natália, Csizmazia Csenge,  
Varga Réka – utalvány +kupa 
7. a Szekeres Réka, Bende Flóra, Becze Tünde, Fekete Fruzsi-
na 
8. a Ács Szabolcs (Eredményes sportoló+ példás magatartás) 
12. g Kovács Norbert   
Legtöbb ViTT kártyát gyűjtötte egész évben: 
Alsó tagozat: Ágoston Eszter 
Felső tagozat: Vadlövő Anna 
Gimnázium: Brutyó Sándor 
 
Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány díja: a SZIGNUM 
8.a osztályos tanulói számára egész éves, kitartó szorgalmu-
kért és tanulmányi munkájukért. 
8. a 1. Vadlövő Regina (870 pont), 2. Csapó Boglárka (830), 
3. Szelei Gergő (663) 
Dicsérő oklevél: 
1. b Kelemen Emma, Andruskó Lilla (Broadway Dance Sport-
egyesület) 
3. a Nándori Mária (Szentmisére járás, mindenegyházi ün-
nep, hét közben és ünnepnap) 
4. a Kovács Bálint (A hitéletben tanúsított kitartásáért, példa-
mutatásáért) 
Schmidt Márk (Kitartóan törekedett arra, hogy tanulmányai-
ban és önnevelésében fejlődjék) 
4. b Füleki Balázs (kreatív gondolkodás) 
5. a Piros Dorka Anna (fotózás), Szekeres Sarolta (fotó- vi-
deó műhelyben nyújtott kimagasló teljesítményéért és ezen a 
területen nyújtott iskolai közösségi munkájáért. 
5. b Böngyik Gabriella, Mészáros Zsóka, Szabó Brigitta 
(Szorgalmas tanulmányi munkájáért és példamutató maga-
tartásáért) 
6. a Pipicz Gábor, Kőrösi Dóra, Szekeres Hunor (Szorgalmas 
tanulmányi munkájáért) 
6. b Zsivola Csenge (Bendegúz megyei angol verseny 3. 
hely) 
8. a Moravszki Benedek (A Forgatós Táncegyüttesben nép-
szerűsítette a néptáncot iskolatársai körében), Csapó Boglár-
ka (Fuvolajátékával az iskolai rendezvények színvonalát 
emelte, népszerűsítette a zenetanulást), Miklai László Levente 
(példás, hiteles keresztény életéért) 
9. g Veréb Dániel, Fábián Gergő Ábel, Frőhling Bence Lász-
ló, Miklai Gergő István, Szabó Molli - Taizé-i utazásban ré-
szesülnek 
10. g Fletan Beatrix (A földrajz- biológia szertár lelkiismere-
tes gondozásáért) Fletán Beatrix (Taizé-i tárgyi ajándék) 
11. g – Benke Alexa (Taizé-i tárgyi ajándék) 
12. g Reisz Piroska, Nyerges Nikoletta, Kovács Norbert - 
Taizé-i utazásban részesülnek Túri Dzsenifer (Taizé-i tárgyi 
ajándék) 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK... 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT - NYÁRI TÁBOROK 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A LIPPAI KIRÁNDULÁSRÓL 
 
   2015. június 30-án reggel 6 órakor egy kis autóbusz-
szal elindultunk a nagylaki határátkelő felé. A határ után 
első állomásunk az újbodrogi ortodox férfi kolostor volt. 
Magával ragadott bennünket a kolostor nyugodt és 
meghitt légköre. Szebbnél szebb ikonokat láttunk. Ámu-
latba ejtett az egész 650 éves kolostor szépsége. 
   Következő állomásunk Lippa volt, ahol megnéztük a 
solymosi várat. Egymást biztatva és segítve mindenki 
felért a várhoz. Kellemesen elfáradtunk. Jól esett gyö-
nyörködni a kilátásban. Csodálatos tájkép fogadott ben-
nünket, láthatóak voltak a környező hegyek és a Maros 
folyó. Ezekről a tájképekről és a várról fényképek is 
készültek. 
   Miután kipihentük magunkat, szépen, óvatosan elindul-
tunk a várból is látható máriaradnai kegytemplomba. 
Egy ottani egyházi dolgozó kis előadásban elmondta a 
felújítás alatt lévő templom eredetét és történetét. Ér-
deklődve hallgatta mindenki a csodákról szóló története-
ket. Közös ima után elindultunk a templom mögötti ke-
resztúthoz. Örömmel láttuk, hogy a stációk között Makó 
és környékbeli települések is megtalálhatók. 
   Ezután elmentünk megebédelni az Ana Maria 
Magdalena étterembe. Szeretettel és finom ebéddel 
vártak bennünket. Kellemes hangulatban megebédeltünk. 
   A délutáni program Aradon folytatódott. Megnéztük 
az aradi vértanúk emlékművét és a Tűzoltó téren lévő 
szobrokat. Ezután sétáltunk a város főterén, nézelődtünk, 
beszélgettünk. A központban még két templomot is meg-
néztünk: az ortodox székesegyházat és a minorita temp-
lomot.  
   Fagyizás után elindultunk hazafelé. Pécskát érintve, 
jókedvűen és tele élménnyel ért haza a kis társaság. Na-
gyon jól éreztük magunkat! 
 Köszönjük szépen: 

       az iskola technikai dolgozói 

KÉT KERÉKEN A VILLÁNYI-HEGYSÉGBEN 
5 NAP ALATT 500 KM-T TELJESÍTETTÜNK 

   2015. július 20-a és 24-e között szervezte meg a 
SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre a nyári kirándulását, 
ezúttal a Villányi-hegység környékére. Stílusosan az is-
kola elől indultunk öt napos túránkra. Szegedig teker-
tünk, ott a vasútállomáson feltöltöttük a kulacsainkat és 

egy kis pihenő után egészen Bácsbokodig utaztunk. Utá-
na bicikliztünk a mohácsi kompig; átkelés után a sátorhe-
lyi szállásunkra vettük az irányt. Mikor megérkeztünk, 
mindannyian nagyon örültünk, hogy megpihenhetünk a 
hosszú, fárasztó nap után.  
    Másnap korán keltünk és a reggeli után a Villányi-
hegységet vettük be. Villánykövesden egy borospincé-
ben frissültünk fel és jót beszélgettünk. Ezután a 
nagyharsányi szoborparkba kirándultunk, tikkasztó me-
legben. A kiállított szobrok mellett a kilátást is megcso-
dáltuk a szőlődombokra. Az esti meleg vacsora és az 
esti kikapcsolódás lehetősége mindannyiunkat ösztönzött 
a visszafele úton.  
   A tábor középső napjának délelőttjén a mohácsi törté-
nelmi emlékparkba mentünk, ahol Fidelis nővér testvére 
volt a vezetőnk; nagyon alapos betekintést adott a moh-
ácsi csata titkaiba és hátterébe. Folytatva a történelmi 
szálat, a Csele-patakhoz kerékpároztunk, II. Lajos király 
emlékművéhez. A túra a dunai holtágnál vezetett to-
vább, a töltésen haladva sokat nevettünk. A szabadidő-
ben többször olyan vízicsatába kezdtünk, amilyet még 
nem látott a világ. Mire megérkeztünk, tetőtől-talpig el-
áztunk, ami a nagy melegben jólesett. A kutak egyéb-
ként végig nagy barátaink és remélt megállóhelyeink 
voltak az öt nap alatt, de a kutyák is inspirálóan hatot-
tak többünkre. Átöltözés után következett az íjászkodás, 
amit mindenki ügyesen teljesített.  
   Az utolsó előtti napunk már a hazafelé utazás jegyé-
ben telt, elbúcsúztunk Sátorhelytől és új, tompai szállás-
helyünk irányába indultunk. Mint utóbb kiderült, ezen a 
csütörtökön 140 km-t teljesítettünk: jártunk Horvátország-
ban és Szerbiában is; megnéztük Zombor és Szabadka 
nevezetességeit és a nap végén a tompai iskola torna-
termében fáradtan hajtottuk álomra a fejünket.  
   A tábor záró napján Szabadkán át Palicsra kerékpá-
roztunk, ahol az állatkert volt az első állomásunk. Megte-
kintése után a nagy tónál adódott lehetőség 
vízibiciklizésre, a bátrabbak fürdésre is vállalkoztak. A 
felfrissülés után hazáig folyamatosan tekertünk kisebb 
megállókkal.  Szegeden elbúcsúztunk túravezetőnktől, 
János bácsitól, és Marci bácsival tettük meg az utolsó 30 
km-t. Nagyon megörültünk, amikor megpillantottuk a 
Makó táblát és kiindulási pontunkhoz érkeztünk.  
Nagyon fáradtan, de a szívünkben óriási büszkeséggel 
tértünk haza. Öt nap alatt, 500 km-t tekertünk! Köszö-
nöm, hogy részt vehettem a táborban, egy életre szóló 
élmény volt!                            

            Szekeres Réka 8.a  
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FONYÓDLIGETI ÖKO-TÁBOR 
   Augusztus 10-16-ig Fonyódligeten táborozott 20, 10-13 
éves SZIGNUM-os diák, egy pályázati lehetőségnek köszön-
hetően. Közös olvasmányélményünk, a Tüskevár Matula bácsi-
jának nyomába indultunk, e köré szerveztük a programokat: 
kenuztunk a Zala folyón, megismertük a Kányavári-sziget élő-
világát, látogatást tettünk a keszthelyi Festetics kastélyban 
ahol megismerkedtünk a család történetével és a régi idők 
hintóival. Jachttal átkeltünk a Balatonon és megmásztuk a Ba-
dacsonyt, itt gyönyörködtünk a természeti képződményekben. 
A fonyódi kilátóból megcsodáltuk az aranyhidat, éjszakai 
fürdőzés közben csillaghullást néztünk. Utolsó este jeleneteket 
adtunk elő a könyv filmváltozatából. A legjobban a sok fürdő-
zést és a vízibiciklizést élveztük. 
   Nagyon szép helyeken jártunk, sok vidám percünk volt, kö-
szönjük a részvételi lehetőséget. Rengeteg élménnyel tele jöt-
tünk haza; hála érte Ági néninek, Éva néninek és Csaba bácsi-
nak. 

A fonyódligeti táborozók 
 

HONNAN FÚJ A SZÉL? 
   Tudjuk-e, mekkora jelentősége van a szél irányának és erőssé-
gének? Bizonyos helyzetekben óriási. Például, ha szörfözni ké-
szül az ember. Márpedig mi a fejünkbe vettük, hogy elviszünk 
16 felsős diákot Zamárdiba egy egész hétre, ahol tudomásunk 
szerint a balatoni partszakasz közel s távol az egyik legalkal-
masabb e sportág űzésére. Költségeinket a TÁMOP-3.1.4.C-14-
2014-0663 pályázat biztosította számunkra, így olyanok is elju-
tottak a Balatonra, akik korábban nem jártak még arrafelé.  
   A tábor hivatalos neve egyébként „Kalandtábor”, kalandok-
ban pedig valóban nem volt hiány. Már az odafelé vezető út 
sem volt unalmas. A buszunk lerobbant, a sofőr – aki mindvé-
gig csak hősiesen tűrt - telefröcskölődött olajjal, a mentesítő 
járatot elfelejtették ellátni csomagtérrel, így mi is kénytelenek 
voltunk hősiesen tűrni, amint a busz közepén lévő talpalatnyi 
üres helyre fölhalmozott bőröndök minden egyes kanyarnál 
önálló életet akartak élni. No, de azért nem csak az utazás 
nyújtotta a kalandokat. A szörfözés maga kész kaland. Min-
den gyermek 10 órányi szörfoktatásban részesült, ami beval-
lom, többre volt elég, mint gondoltam volna. Mindenki el tudott 
jutni egy adott pontra, meg tudott fordulni, sőt, mi több, az 
útjába kerülő gyanútlan fürdőzőket is ki tudta kerülni. Mert-
hogy azokból aztán akadt temérdek és igen sokan túlbecsül-
ték a néha remegő lábú diákjaink reflexeit. Persze senki sem 
születik szörfdeszkával a lábai alatt, de hogy mi mindenre 
lehet képes? Jól emlékszem, mikor egyszer a parton vigyáz-
tam a táskákra, takarókra, s messze a távolban megláttam a 
mi kis ’szignum’-os szörfözőinket. Mindenki állt a deszkán, egy-
felé álltak a vitorlák, minden olyan könnyednek, természetes-
nek tűnt. Hát, igen, ez a szörfözés művészete… 
 

   Azért más vizekre is eveztünk, pontosabban mélységekre, 
merthogy csütörtökön ellátogattunk a Csodabogyós barlang-
ba Balatonedericsre. E barlang a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park egyik büszkesége, s ennek megfelelően vigyáznak rá, 
jobban, mint gondoltuk volna. Naivan azt feltételeztük, hogy 
mint minden turistalátványosság, ez is rendelkezik majd kiépí-
tett mosdóval, büfével, vagy legalábbis egy egyszerű csap-
pal. Még ha nem is a hegy tetején található barlangbejárat, 
de legalább a hegy alján található úgynevezett Bázis tud 
nekünk nyújtani ezt-azt. Hát tévedtünk... A Bázishoz érve tuda-
tosult számunkra, hogy sehol semmi, s persze így természetes. 
Szó szerint... Onnantól fogva egekbe szökött a nálunk találha-
tó víz értéke, s igencsak veszélyesnek bizonyult mindenki előtt 
kortyolgatni, mikor másoknak már vízcseppjeik sem maradtak. 
A túravezető biztatott bennünket, hogy odalenn a 9 fokban 
nem leszünk majd szomjasak, persze ez nem jelentett túl nagy 
vigaszt számunkra, mikor közel 40 fokban vontattuk felfelé 
magunkat a meredek hegyoldalon. De megérte... Leereszked-
tünk jó pár méterrel a felszín alá, aztán jöhetett a csúszás, 
mászás, kapaszkodás, oldalazás, guggolva totyogás, az úgy-
nevezett „Szülőcsatornán” átpréselődés és hasonló mutatvá-
nyok. 
   Pénteken volt még egy nagyobb kirándulásunk, mégpedig a 
Tihanyi-félszigetre. Hajókáztunk, kisvasútra ültünk, megnéztük 
az Apátságot, ahol még ebéddel is vártak bennünket, részt 
vettünk a Levendulaház Oktatóközpont programján s minde-
zek után még volt erőnk egy kijelölt turistaútvonalon lebaktatni 
a kompig. Sőt, mi több, Szántódról is gyalogosan jutottunk 
vissza Zamárdiba. Mondanom sem kell, aznap este a megszo-
kott közös játékok közben gyakran szembesültem a semmibe 
néző, álmos tekintetekkel, megfáradt, ásítozó arcokkal, s 
akadt, aki már a fekhelyén kívül másról beszélni sem tudott.  
   E jóleső fáradtság után még jobban esett a szombati nap, 
ahol ismét a fürdőzésé és a szörfözésé lett a főszerep. Most 
aztán mindenki szabadon kipróbálhatta, mit tanult. S hogy én 
mit tanultam a táborozás alatt? A gyerekek már az első na-
pokban elmagyarázták nekem, hogy egy igazi szörfös számá-
ra a deszkán állva nincs jobbra, nincs balra, csak ’szél felé’ és 
’széltől el’. Mindennek az alapja, hogy merről fúj a szél és 
mekkora az ereje. Milyen szép párhuzam vonható a Szél és a 
Jóisten között! Hiszen egy igazi keresztény számára sincs jó, 
vagy rossz – ezek éppúgy relatív fogalmak, mint a jobb, vagy 
a bal – csupán Istentől származó, neki tetsző, vagy vele ellen-
tétes. S ahogy a szörföseink is egész héten a szelet lesték, úgy 
kéne nekünk is minden egyes nap a Jóistent fürkésznünk...   

Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 
 

 
 
 
 
 

A SZIGNUM ISMÉT KITÁRJA ABLAKÁT A VILÁGRA 
   Az idei év különlegesnek számít abban az értelemben, hogy 
egy igen nagyszabású, Európai Uniós projektben veszünk 
részt. A projekt célkitűzése az iskolai erőszak minél teljesebb 
visszaszorítása. A 2 éves projektben iskolánk felső tagozatos 
diákjai vesznek részt. Ebben a 2 évben partneriskolai kapcso-
latot fogunk kiépíteni 6 országgal, melyek a következők: 
Nagy-Britannia, Finnország, Németország, Portugália, Szlová-
kia és Törökország. És ami a lényeg: a legkiválóbb diákjaink 
el is utazhatnak ezekbe az országokba és májusban pedig a 
mi iskolánk látja vendégül ezen országok diákjait.  

Együtt a bántás és a megkülönböztetés ellen!  
Csapóné Mátó Mónika tanárnő 
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VELÜNK TÖRTÉNT - NYÁRI TÁBOROK 
A TÁMOP 3.1.4.C-14-2014-0663 TÁMOGATÁSÁVAL 



 

 

HIT-ÉLET 

MISSZIÓS TÁBOR – 2015. 
   Az elmúlt évekhez hasonlóan Gyomaendrődön és Ma-
kón valósult meg a missziós tábor. Gábor atya, Pista 
bácsi és felesége, Magdi néni és a többi régi ismerős 
nagy szeretettel vártak bennünket. Egy napot a Körös 
parti háznál töltöttük, csónakáztunk, játszottunk, bográ-
csoztunk; megnéztük az új szent Antal zarándokházat. A 
másik napon pedig a jól ismert tájházban vendégesked-
tünk – itt volt lehetőségünk újabb kézműves dolgokat 
készíteni – madzagot sodortunk, névtáblákat készítettünk 
tésztából, kemencében sütöttünk-főztünk. Részt vettünk a 
Szentmiséken, Szentségimádáson, gyermekeink ministrál-
tak, szolgáltak. Felfedeztük az új gyönyörű szép tanös-
vényt, focipályát. 
   A tábor második fele Makón volt, hogy a kisebbek, 
újabb missziósok is be tudjanak kapcsolódni. Meghívtuk 
a hódmezővásárhelyi csoportot is, s közösen rendeztük 
meg a „paraszt olimpiát”. A gyerekek élvezték, és kitar-
tóan teljesítették az állomásokat. A legügyesebbek meg 
is kapták érte jutalmul az olimpiai érmeket. ☺ Szentmi-
sén vettünk részt, s volt lehetőség a toronylátogatásra is. 
Este szülőkkel együtt zárásként szalonnát sütöttünk. Lehe-
tőség volt a kötetlen beszélgetésre. 

   Vasárnap a 
nagymise ke-
retében került 
sor a vándor-
díj átadására 
illetve az új 
tagok felava-
tására. Buda-
pestről Bágya 
János érkezett 
erre az alkalomra. Missziós füzeteket is hozott, melyek 
megvásárlásával a szegényeket lehet támogatni! 
(200Ft/db) 
   Az országos missziós tábor Mátraverebély Szentkúton 
volt idén, a makói csoportot Kis Gabriella Luca képvisel-
te az anyukájával! 
   Következő missziós találkozó 2015. október 3.-án, 
Budapesten lesz, melyre szeretettel hívnak és várnak 
bennünket. Külön buszt tervezek szervezni, remélem, so-
kan tudunk menni! Részletek hamarosan! 
A missziós táborról képes beszámoló a táskamegáldós 
Szentmisében lesz, szeptember 13-án, vasárnap. 

Fidelis nővér 
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ZARÁNDOKOK  
RÓMÁBAN 

A belvárosi Szent 
István Király Plé-
bánia római zarán-
doklatot szervezett 
június utolsó napjai-
ban. Az 50 fős 
csoportban több 
SZIGNUM-os diák 
és pedagógus vett 
részt. Közös élményük az útról, hogy csodálatos, 
programdús és feledhetetlen volt. Egybehangzó vélemé-
nyük, hogy az „Örök Várost” mindenkinek legalább 
egyszer látnia kell.  

3, 10, 15, 75, 100 
Ha a következő években kibővítenék a lottószámokat, s 
a kilencven helyett már száz szám közül kellene eltalálni 
ötöt, akkor ezeket a számokat játszanám meg. Hogy 
miért? Mert idei zarándoklatunk Taizébe igazán "nyerő" 
volt. 
3 - azaz immár három nyár van mögöttünk, amikor Ma-
kóról Taizébe utaztunk. Idén huszonnyolcan, köztük tizen-
négy jelenlegi és volt Szignumos diák, s egy kísérő ta-
nár. 
10 - mert tíz éve ölték meg Roger testvért, a Taizéi Kö-
zösség alapítóját. 
15 - mert már ennyiszer voltam Taizében. Szinte hihetet-
len belegondolni. S mégsem tudom megunni... Mindig 
hordoz valami újat. 
75 - mert az alapító hetvenöt éve indította el a közös 
életet szerzetestársaival teljes szegénységben, tiszta-
ságban és engedelmességben. 
100 - mert idén száz éve született Genfben Roger test-
vér. 
 

Egy nyerő csapathoz és győztes programhoz persze 
biztos háttér is kell. Köszönjük az iskola és a plébánia 
támogatását! 

Zoltán atya 
 

A SZOBORI BÚCSÚN JÁRTUNK 
   Iskolánk ha-
gyományait 
követve, 2015. 
szeptember 6-
án, a 7. évfo-
lyamos osztá-
lyaink részt vet-
tek a Szobori 
búcsún, Ópusz-
taszeren. Meg-

hallgatták a Kondé Lajos pasztorális helynök által ce-
lebrált szentmisét, amelyben átadták a Szer Üzenete-
díjat; az elismerést az idén Juhász Antal néprajzkutató 
kapta meg. Diákjaink a nap során közösen megtekintett 
a Feszty-körképet és 2-3 fős csapatokat alkotva bejár-
ták a skanzent, miközben egy feladatsort oldottak meg. 
Élményekkel gazdagon és nagyon elfáradva tértek ha-
za a SZIGNUM-osok Kisboldogasszony ünnepén. 
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 „EATING IN ENGLISH” – NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 

Makó, 2015.06.29.- 2015.07.03. 
   Az iskolánk tanulói számára szervezett és megtartott tábor-
ban 15 diákunk részt, mindannyian 11-13 évesek. A program-
sorozat 5 napon át tartott, hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig. A 
tartalmát úgy állítottuk össze számukra, hogy életkori sajátos-
ságuknak, érdeklődési körüknek megfeleljen. Minden napnak 
volt egy fő „étele”, annak alapanyagaival, ételkészítési eljá-
rásával, tálalásával ismerkedtek meg a gyermekek magyar és 
angol nyelven. A gyerekek csoportmunkában dolgoztak, a 
csoportokat ők alakították. Minden nap készítettünk főzéshez 
kapcsolódó tárgyakat, amelyeket a gyerekek részint a nap 
végén, részint a táborzárás után hazavihettek. 
   Az első napon baleset megelőzési ismereteiket gyűjtöttük 
össze játékos formában és egészítettük ki új információkkal. 
Megismerkedtünk a szendvics eredetével, Sandwich gróf törté-
netével. Ezután hozzáláttunk az aznapi tízórai elkészítéséhez, 
amely hidegszendvics volt különféle variációkban, mindenki a 
maga szájíze szerint alkalmazta a rendelkezésre álló alap-
anyagokat, ügyelve a végeredmény esztétikumára is. A gye-
rekek új szalvétahajtogatási technikákat sajátítottak el. Ezen a 
napon a közeli Szent Gellért Borházban ebédeltünk. A nap 
hátralevő részében elkezdtük elkészíteni a kétnyelvű recept-
könyvünket, melyet egész héten kiegészítettünk az aktuális étel 
hozzávalóival, elkészítési módjukkal, a gyerekek folyamatosan 
díszítették. Uzsonnára különféle meleg szendvicseket készítet-
tünk, majd elfogyasztottuk. 
   A kedd az egészséges táplálkozás jegyében zajlott: foglal-
koztunk az egészséges és bio alapanyagokkal, ezeket hasz-
náltuk fel, így állítottak össze tízóraira zöldség-és gyümölcssa-
látákat, melyeket a gyerekek a vártnál is nagyobb élvezettel 
készítettek el és ettek meg. Az ebédet házon kívül fogyasztot-
tuk el, majd uzsonnára kölesgolyót készítettünk a kókuszgolyó 
mintájára. Megbeszéltük a gyerekekkel a táplálékpiramis 
alapján, mely ételeket milyen arányban kell fogyasztani az 
egészségmegőrzés céljából, majd a piramist alátámasztva a 
mozgás fontosságára is felhívtuk a figyelmet, melyet szabad-
téri mozgásos játékok formájában a gyerekek örömére meg is 
valósítottunk. A csoportok tablókat alkottak az egészséges 
táplálkozás témájában. 
A szerdai napon a tésztaételeké volt a főszerep. A gyerekek 
játékos formában megismerkedtek különböző lisztfajtákkal, 
tésztafélékkel. Ebédre spagettit és makarónit főztek, elkészí-
tették hozzá a gombás milánói és a bolognai mártást. Öröm-
mel fedezték fel, hogy nemcsak előre gyártott porból lehet 
ezeket az ételeket elkészíteni, hanem egészséges és friss alap-
anyagokból is, kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, hogy sokkal 
finomabb volt az így elkészített étel. Délután fakanáltartót 
fabrikáltak hulladék csomagolóanyagok újrahasznosításával.  
   Csütörtökön „Amerika napot” tartottunk, mely nagyon nép-
szerű volt a gyerekek körében. Felelevenítettük a legjellem-
zőbb amerikai ételekről szerzett ismereteiket, majd ezeket 
újakkal bővítettük. Volt ezen a napon játékos készségfejlesz-
tés: vakon kóstoltattunk különféle ételalapanyagokat. Ebédre 
hamburgert készítettünk. Délután megnéztük a L’ecsó című mo-
zifilmet, amihez pattogatott kukoricát készítettünk, melyet a 
gyerekek saját tervezésű és kivitelezésű popcornos tasakokból 
fogyasztottak el. 
   Péntek volt a „Brit nap”; összeállítottuk a gyerekekkel a 
tradicionális Apple pie-t, vendéglőben ebédeltünk, majd desz-
szertként fogyasztottuk el az almás finomságot. Hűtőre erősít-
hető bevásárló noteszt készítettek a gyerekek, melyet hazavit-
tek a nap végén.  

   Péntek délután a táborzárás alkalmá-
val értékeltük a heti munkát, majd a 
gyerekeket egyénileg és csoportosan is 
jutalmaztuk. 
   Számunkra is nagy öröm volt megta-
pasztalni, hogy a gyerekek mennyire 
szeretnek a konyhában sürögni-forogni. 
Az általuk elkészített ételeket nagyon 
jóízűen fogyasztották, emellett angol 
nyelvi szókincsük is gazdagodott. Az 
alapvető konyhatechnikai eszközöket 
fegyelmezetten és balesetmentesen 
használták. A csoportokban történő 
munkavégzéskor példaértékűen alkalmazkodtak egymáshoz, 
odafigyeltek egymásra, nagyon jól tudtak együtt dolgozni a 
különböző osztályokból, évfolyamokból összekerülő gyerme-
kek, szívesen ismerkedtek egymással. 
   Reméljük, hogy otthon is kamatoztatják és bővítik az itt szer-
zett ismereteiket szüleik és maguk örömére. 
   Összességében egy jókedvű és jóízű hetet töltöttünk együtt a 
gyerekekkel.                             Melinda néni és Mariann néni 

 
KÉZMŰVES ANGOL NYELVI TÁBOR 

    2015. július 6-10-ig kézműves, angol táborban vehettek 
részt iskolánk alsó tagozatos diákjai. A résztvevő gyerekek 
vegyes korosztályúak, érdeklődésűek voltak. A 29 főből álló 
kis csapat tanúságos magyar népmesék segítségével sajátítot-
ta el az ELFOGADÁS, a BIZALOM, a BARÁTSÁG és a BÁTOR-
SÁG fogalmát. 
   Minden napot imával kezdtünk és zártunk be kérve a Jóisten 
áldását közös együttlétünkre.  A napot indító gondolatok után 
megismerkedtünk az aznapi népmesével és bevezettük a hoz-
zá tartozó fogalmat, ami vissza-visszatért az egyes tevékeny-
ségek során. Ezt követően a gyermekek 3 csoportot alkottak. 
Az egyik „angol nyelvi foglalkozáson” vett részt, másikuk 
„kézműves foglalkozásra” ment, a harmadik csoport pedig a 
„játékos”-ra indult. A foglalkozások másfél órán át tartottak, 
forgószínpadszerűen váltakoztak. 
   Az angol foglalkozásokon a gyerekek játékos formában 
bővítették angoltudásukat. A kézműves foglalkozásokon külön-
féle anyagokkal ismerkedtek meg és dekoratív tárgyakat 
készítettek: király-királylány fakanálbábokat, papírból álarcot 
és koronát, „barátság” textil táskát, színes „pipatisztítóból” 
állatokat. Az elkészült remekműveket a nap végén haza is 
vihették magukkal. 
   A tábor zárásaként pénteken Szegedre kirándultunk a Va-
dasparkba. Itt a gyerekek életszerűen is gyakorolhatták an-
golul a sok állatnevet és az állatok tulajdonságait és a zsiráf-
etetésnél is kipróbálhatták bátorságukat.  
   Az egy hét alatt a gyerekek sok élményt szereztek, rengete-
get alkottak, sokat mozogtak.   

     Noémi néni, Gyöngyi néni, Szabi bácsi 
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KÉZMŰVES TEVÉKENYKEDTETŐ ANGOL NYELVI TÁBOR 
   Tervünk szerint egy játékos, élményszerű angol nyelvi 
tábort szerettünk volna megvalósítani, ahol a kommnikáció 
és a kreatív tevékenység egymásra épülve jelenik meg. A 
résztvevő 25 SZIGNUM-os diák már rendelkezett bizonyos 
fokú nyelvtudással.. 
   A napokat mindig játékkal kezdtük, majd szétbontottuk 
két csoportra a gyerekeket. Az egyik csapatban az angol 
nyelv játékos gyakorlása folyt, a másikban a témáknak 
megfelelő tárgyakat készítettünk. 
   Elsőként az állatok témakörét dolgoztuk fel. Az angol 
csoportban képek segítségével ismételtük át a tanult szava-
kat. Körjátékot játszottunk és vetélkedőben mértük össze 
tudásunkat. Kreatív tevékenységként könyvjelzőt, zokniból 
kígyót készítettünk és állatokat ábrázoló állarcokat színez-
tünk. 
   Következő nap az ételek és az italok voltak a közép-
pontban. Az idegen nyelvi kommunikáció célja az udvarias-
sági formák megtanulását segítette. Földrészek és nemzeti-
ségek ételeivel is megismerkedtek diákjaink.  Ügyes keze-
ink nyomán receptes füzet és játék is készült papír pohár-
ból.  A legnagyobb élményünk a közös süteménykészítés 
volt. 
   Ezt követte az önismeret és a testrészek szerdája. Megis-
merkedtünk magunk és társaink külső és belső tulajdonsá-
gait, szokásait és érzéseit kifejező szavakkal; különböző 
élethelyzeteket bemutató szituációs gyakorlatokat végez-
tünk. A kreatív tevékenységet egy bevásárló táska és evő-
eszköztartó elkészítése jelentette. 
   Negyedik alkalmunkon a cél városunk megismerése és az 
ehhez kapcsolódó szavak felelevenítése volt. Délelőtt játé-
kos formában gyakoroltuk az irányokat a közlekedés sza-
bályait, majd délután segítettünk az angol nyelvi lektornak 
megtalálni a cukrászdát és közösen fagyiztunk. A kézműves 
foglalkozáson adventi házikót állítottunk össze.  
   Utolsó napunkon a szegedi Vadasparkba utaztunk el. 
Játékos feladatokkal gyakoroltuk a megszerzett ismerete-
ket. A legnagyobb élményünk a zsiráfetetés volt. 
   Nagyon jó hangulatban telt el ez az egy hét, sokat ját-
szottunk és elértük, hogy a táborozók bátran kommunikál-
janak idegen nyelven. Tudtunk csapatban együtt dolgozni, 
kreatív és esztétikus munkák születtek az öt nap alatt.   

Andi néni és Mónika néni 

7 VEZÉRREL ÜNNEPELTÉK AZ ÁLLAMALAPÍTÁST 
"Szívén mi osztozunk, ez hát sorsunk, legyen béke köztünk, 
egy a vágyunk!"  
   A komáromi Magyar Lovas Színház ebben az évben a 
Márkos Attila igazgató által írt és Barcsik Valéria zene-
szerző által megzenésített Hét vezér c. rockoperával tette 
ünnepélyessé augusztus 20-i nemzeti ünnepünket.  
   A lovasszínház különlegessége abban rejlik, hogy együtt 
szerez élményt közönségének ló és lovas: igazán együtt 
lélegzik a színészekkel a többszáz fős közönség, amikor 

akár 20 vágtázó patás  szeli át a 
homokot a szablyás csatajelene-
tekkel és lírai betétekkel átszőtt 
történetben.  A darab különleges-
sége abban rejlik, hogy míg ko-
rábban általában egy főszereplő 
vitte vállán az előadást, addig 
most 7 vezér osztozott a címszere-
pen, bár a központi szereplő egy-
értelműen a Táltos (Cselepák Ba-
lázs) volt. 
A haza megszerzése több módon 
idézte fel a Feszty-körkép által 
megjelenített Honfoglalást, az ökörszerkerekkel felvonuló 
nomád törzsek, az ártatlanok lemészárlása és a vérszerző-
dés egyaránt megjelenik a darabban. A zene és a lovak 
felerősítik a gondolati tartalmat, így válik igazi élménnyé 
az előadás: 

„Zászlónk lobogjon puszták szerébe, 
lovunk dobogjon hazánknak szívébe.  
Egy ritmust verjen testvér kebelébe  

Magyarnak lenni Kárpátok völgyébe.”  
Mészáros Ildikó tanárnő 
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„MA VAN A TEREMTETT VILÁG MEGÓVÁSÁNAK 
 IMA-VILÁGNAPJA. IMÁDKOZZUNK ÉS CSELEKEDJÜNK.” 

(Ferenc pápa Twitter üzenete szeptember 1-jén) 
Ima földünkért 

Mindenható Isten, 
te az egész világmindenségben, 

de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, 
és gyengéd szeretettel veszed körül 

mindazt, mi létezik. 
Öntsd belénk szereteted erejét, 

hogy óvjuk az életet és a szépséget, 
tölts el minket békével, 

hogy fivérként és nővérként éljünk, 
és ne ártsunk senkinek! 

Szegények Istene, 
segíts, hogy megmentsük azokat, 

akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, 
de akik oly értékesek szemedben! 

Gyógyítsd meg életünket, 
hogy védelmezői legyünk a világnak, 

ne kifosztói, 
a szépség terjesztői legyünk, 

ne a szennyezésé és a pusztításé! 
Érintsd meg azok szívét, 

akik csak haszonra törekszenek, 
mégpedig a szegények és a föld kárára! 

Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, 
hogy ámulattal tekintsünk rájuk, 

hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk 
minden teremtménnyel 

végtelen világosságod felé vezető utunkon! 
Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy! 

Kérünk, légy segítésünkre 
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért 

folytatott küzdelmünkben! 
(Laudato si’ – az enciklikát záró imák; Török Csaba fordítása) 



 

 

HÍREK 
Filmes sikerek 

A 22. Országos Diákfilmszemlén Szabó Bálint 5. a 
osztályos tanulónk az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által felajánlott fődíjat kapta meg három 
filmjéért az általános iskolás kategóriában. Ugya-
nitt Szekeres Sarolta 6. a osztályos tanuló a HVG 
különdíjában részesült. Mindkét diák mestere 
Czibolya Kálmán, a Makói Videó és Művészeti 
Műhely vezetője. Gratulálunk! 

Moderntánc oktatás a SZIGNUM-ban 
Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy az idei 
tanévben is lehetőség nyílik gyermekeik számára 
színpadi és latin táncok elsajátítására, melyeket az 
iskolai rendezvényeken mutatnak be. Beiratkozás 
ideje, helye: 2014. szeptember 10. (csütörtök) 
16:00-18:00 a kis tornateremben. Részvételi díj: 
3.600,- Ft/fő/hó (4x1,5 óra), melyet a jelentke-
zéskor kell befizetni.  
A foglalkozások ideje: csütörtökönként 16:00-
17:30. 
Szeretettel várok minden érdeklődőt! Szabó Anikó 
táncoktató (30/353-2019) 

Iskolatáskák megáldása 
Az iskolatáskák megáldására szeptember 13-án, 
vasárnap 9 órakor kerül sor, a Plébániai Évkezdő 
Szentmise keretében,– ki-ki kap  a táskára egy 
érmet, ami az év során is jelzi, hogy meg lett áldva 
☺ A szertartás után képes beszámoló is lesz az 
elmúlt év eseményeiről! Mindenkit szeretettel vá-
runk! 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
VIII. NATURA 
MAROSMENTI  

MŰVÉSZTELEP, MAKÓ 
2015. 

Összeállította: Brzózka Marek tanár úr 
 
   A 2007-ben alapított makói 
NATURA MAROSMENTI MŰVÉSZTE-
LEP, a város patinás alkotótelepeinek 
hagyományát kívánja folytatni. 
Rudnay Gyula az 1920-as években 
fiatal képzőművész tanítványaival 
látogatott el Makóra, ahol néhány 
évig jelentékeny alkotótevékenységet 
folytatott. A város vendégszeretetét élvezve, a korabeli polgári 
mecenatúra segítségével kvalitásos festmények, grafikák szület-
tek az ihletet adó Maros parti táj, város megörökítésével. 1971-
ben lelkes makói alkotók közreműködésével alakult meg a 
Marosmenti Művésztelep, amely 1976-ig működött. 1974-ben 
Kokas Ignác festőművész, a Képzőművészeti Főiskola tanára hoz-
ta el végzős növendékeit, alkotói kurzusra, Makóra. 1976-ban 
alakult meg a később nemzetközileg is jelentős szakmai elisme-
résben részesülő Makói Grafikai Művésztelep a makói születésű 
Kocsis Imre Munkácsy-díjas festő-grafikusművész vezetésével. 
1996-ban, a szellemében és törekvéseiben is megújult Grafikai 
Alkotótelep lépett ennek örökébe. Az 1991-ben alapított Makói 
Művésztelep, Jámborné Balogh Tünde képzőművész és Gilinger 
Katalin tanár vezetésével a határon túli magyar nemzetiségű 
alkotóművészek meghívásával a városhoz szorosan kötődő alko-
tóközösséget hozott létre. A művésztelep 2006-ig működött.   
   A nagy elődök nyomán, a 2007-ben ujjászerveződött Natura, 
Marosmenti Művésztelep. Szakmai programjában egy korszerű, 
a megújulás igényével modern szellemiségű alkotó-műhelyként 
kíván a magyar képzőművészeti élet meghatározó szegmensévé 
válni.  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Natura 
Marosmenti Művésztelep vezetésére Karsai Ildikó makói grafikus-
művészt kérte fel. 
   Az alkotótelep 2007-ben kezdte meg működését a művészte-
lep szakmai stratégiáját megalapozó szimpóziummal. 
   2008-tól folyamatosan, évente augusztus 1-20. között kerül 
megrendezésre a Natura Marosmenti Művésztelep. Az alkotóte-
lepen hivatásos hazai és határon túli magyar alkotóművészek 
vesznek részt. Évről évre visszatér Makóra Sipos László grafikus-
művész Felvincről, Bíró Gábor festőművész Székelyudvarhelyről, 
Molnár Imre grafikusművész Szabadkáról. A hazai képzőművé-
szeti élet meghatározó alkotói, elfogadva a város meghívását 
teszik teljessé az alkotó műhelyt, jelesül, Balogh Gyula festőmű-
vész Monorról, Bodor Zoltán festőművész Berkenyéről, Barabás 
Márton Munkácsy- díjas festő-szobrászművész, László Dániel fes-
tőművész, és Szabó Ábel festőművész Budapestről, Fodor Ilda és 
Mészáros Gábor kerámikus művészek Bajáról. A helyi alkotókat 
Karsai Ildikó grafikusművész és Bertus- Barcza Anikó festőművész 
reprezentálja.  
    
   A Natura Marosmenti Művésztelep záró kiállítása, hagyomá-
nyosan augusztus 20-án nyílik a makói József Attila Múzeumban. 
A munka - kiállításon látható új alkotásokat, a művésztelep művé-
szettörténésze, Feledy Balázs ajánlja az érdeklődők figyelmébe. 
Az idén az alkotók közt volt intézményünk szobrászművész-
rajztanára, Brzózka Marek is, aki a telep 2015-ös alapgondola-
tának, az emlékezésnek a témakörében „rajz-szelfiket” készített.  
 
   Brzózka Marek tanár úr rajzszakköri órái csütörtökön és pénteken 
lesznek délután (csütörtökön a felsős, péntek az alsós diákoknak), az 
emeleti rajzteremben. Pontos információt Marek tanár úrtól lehet 
szerezni a kezdéssel kapcsolatban.  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2015. szeptember 

13. v Iskolatáskák megáldása 

18-19. 
p-szo 

Szerzetesek Tere 

26. szo Szent Gellért-nap Szegeden. Tágas Tér 
Lelkinap a 8. és 12. évfolyam számára 

27. v Iskolai szentmise 1. évfolyam 

28. h 8. és 12. évfolyamnak tanítási szünet 
(Szent Gellért-nap kiváltására) 

OKT. Versenyek meghirdetésének ideje. 
Szakkörök beindítása. 

5-6. 
h-k 

Ebédfizetés 

8. cs Munkaértekezlet 

11. v Iskolai szentmise 2. évfolyam 

17. szo Családi nap a testi-lelki egészég jegyé-
ben. 
Számozott tanítási nap március 21. helyett 

Kiadja a Szent István Egy-
házi 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, 

 Mészáros Ildikó 
Tördelés: Hudák Szabolcs 


