
 

 

        

XII. évfolyam 5. szám 2016. május 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2015/2016: A REND ÉVE 

GYERMEKNAP: MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA 
"Mikor még azt hiszed,  
hogy lehetetlen nincs, 
Mikor még nem tudod:  

a képzelet a kincs; 
A gyermekkor múlik, mint a nyár, 

Mire rájössz, hogy volt –  
már tovaszáll; 

De ha a szívedben helyet  
adsz neki, 

Onnan a felnőttkor  
ki nem űzheti." 

Dsida Jenő:  
Pünkösdi várakozás 

(részlet) 
 

Kész a világ, 
Feszült, ünnepi várás 

Tereng felette. 
Halotti csend.  

Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke. 

 
Kimérve minden pálya 

Megtöltve minden lélek-
lámpa, 

Ahol csak úr a lét… 
De jaj, sötét van, 

Mélységes iszonyú sötét! 
 

A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering 

utjain, 
S csak egyet tud és egyet 

érez… 
 

…Most váratlanul vágyon 
megvonaglik 

és felzug Istenéhez: 
Betelt az idő! 

Sugarat, fényt, szint adj 
nekünk, 

Mert epedünk! (…) 

A SZIGNUM nyári táborai 
Fenti kínálatunk csak tájékoztató jellegű, a táborok köre bővülni fog!  
Az egyes lehetőségek részleteiről érdeklődni a táborvezetőknél lehet. 

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR 
Nyári környezetvédelmi tábort szervez 2016. július 8-a és 17-e között Dominika nővér, aki családok jelentkezését 
várja a programra. Az étkezés és a közlekedés önállóan történik, a programok közösek és ingyenesek. Érdeklődni 
Dominika nővérnél lehet. Részletes programismertető a 11. oldalon található. 

                       FOTÓ-VIDEÓ, VIZUÁLIS TÁBOR A SZIGNUM-BAN! 
2016. június 20-25-ig (hétfőtől péntekig) 9-16 óráig Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Művészeti Műhely veze-
tője várja azokat a főképp SZIGNUM-os diákokat, tehetségeket, akik vizuális művészetek, különösen a mozgókép, 
a film világában szeretnének az egy hét alatt elmerülni, új ismereteket szerezni. 
Az intenzív 5 nap alatt a képszerkesztés fontos alapjai mellett a filmes ismeretek széles tárházát sajátíthatják el a 
résztvevők. Jelentkezni és részletes információkat kapni a 30/9383-105-ös telefonszámon és 
a czikax@gmail.com e-mail címen lehet. 

KERÉKPÁROS TÁBOR   
A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2016. július 18-ától 22-éig nyári tábort szervez Debrecen, Nagykároly, Nagy-
várad környékére. SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: Személyi igazolvány vagy útlevél, diákigazolvány, európai egészség-
biztosítási kártya, vízhatlan, sportos öltözet, sapka, fürdőruha, fényvisszaverő mellény és megbízható kerék-
pár. Ajánlott a fejvédő sisak! Költőpénz: max. 5-6 ezer Ft (fürdőbelépő, reggelire és ebédre történő bevásárlás). 
Célszerű kevés eurót vagy lejt is hozni. KÖZÖS KÖLTSÉGEK (indulásig fizetendők): A 4 éjszakai szállás, 2 vacsora, 
belépők és a vonat díja mintegy 11 000 Ft. Jelentkezés 3000 Ft befizetésével június 10-éig az igazgatói vagy a 
gazdasági irodában; iskolai kerékpár ekkor igényelhető! Részletes úti program a plakátokon és a következő lap-
számunkban található. KÍSÉRŐK: Horváth János (30-356 4409), Majoros Márton (20-334 5092), Mészáros Ildikó 
(20-823 3615). Lesz orvosi felügyelet a kísérő gépkocsiban. Kerékpárjavító eszközökről a kísérők (is) gondoskodnak. 

PEDAGÓGUSNAP: JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJA 
„Ha kagyló vagyok,  

Ők az igazgyöngyök, 
ha a figyelmes szem… 

úgy Ők a csillagok, 
s ha majd a kedvükért 

ércharangot öntök, 
Ők lesznek a zengés, én 

pedig hallgatok…” 
(Kis Pál István) 

Pünkösdi kapudíszítés 
Pünkösdvasárnap a 
hagyományoknak meg-
felelően feldíszítjük a 
templom kapuját. Ehhez 
szeretnénk kérni virág-
felajánlásokat, melyeket 
szombat estig a sekres-
tyében helyezhetnek el.  
                     Köszönjük!  

Csorba Piroska:  
A gyermekkor 

(részlet) 



 

 

FÓKUSZ - BALLAGÁS 

SZŰCS PÉTER IGAZGATÓ ÚR BALLAGÁSI BESZÉDE 
2016. ÁPRILIS 29. 

(részlet) 
   Kedves ballagó 12-esek! Itt a hálaadás és a köszönet 
ideje. Köszönd meg, amit eddig kaptál, elsősorban Isten-
nek, majd a szüleidnek, rokonaidnak, tanáraidnak, az 
iskola dolgozóinak. Ne csak azt, ami szép volt és könnyű, 
hanem azt is, ami fájt és nehéz volt. Hiszen homokszem-
ből lesz az igazgyöngy is. Szenvedést okoz a homok-
szem a kagylónak, de a szenvedés eredménye egy cso-
dálatos igazgyöngy lesz. Bocsáss meg, ha néha kemé-
nyek és szigorúak voltunk veled, hidd el, javadra fog 
válni. Emlékezz a jó szavakra, a szeretetre, törődésre, 
gondoskodásra, a segítségre, amit kaptál. 
    Jézus arra biztat, kérjetek és kaptok. Igen, kérni kell a 
Jóistent, hittel kérni és elfogadni. Azt is tudjuk, hogy nem 
mindig azt kapjuk, amit kértünk. Vagy nem pontosan azt. 
Felülírja az Isten bölcsessége a kéréseinket. 
Mint a kisfiúét, aki így írt levelet a Jóistennek:  
Kedves Isten! Köszönöm a kistestvért, de én egy kiskutyá-
ért imádkoztam. Aláírás: Laci. 
Wass Albert írja: Most tanultam meg, hogy nem arra 
kérem Istent, hogy teljesítse azt, amit én elterveztem, 
hanem, hogy segítsen megérteni, mi az értelme annak, 
amit Ő tesz velem.” 
   Kicsit így volt ez veletek, amikor szeptemberben úgy 
kezdtétek el az utolsó évet, hogy nem voltak kisebb gim-
nazisták a folyosón. Nem voltak, akik utánatok jönnek, 
akik a ti korosztályotok lett volna. Kicsit magatokra ma-
radtatok. Mi, tanárok igyekeztünk pótolni amit lehet, 
hogy minden kicsit úgy legyen, mint az előzőekben el-
ballagott gimnazistáknak. Így készült a szalagtűző mű-
sor, amit a tanáraitok adtak elő nektek és nem a ballag-
tató osztály, és így készültünk a mai napra is.  
Arra gondoltam, a rossz is kamatozhat az ember életé-
ben. Pál apostol mondja, hogy a keresztény embernek 
minden a javára válik. Mindenből tanulunk valamit. A 
nehézségek tesznek igazán felnőtté. Kicsit felnőttebbek 
lettetek talán, gondolkodásra késztethetett benneteket 
ez a változás, tudatosabban élhettétek meg a napjaito-
kat, talán arra sarkallhatott benneteket is, mint bennün-
ket felnőtteket, hogy fontosabbnak tekintsünk minden 
percet és órát és napot, ami ebben az évben történik 
velünk. Értékesebbek lettek az itt töltött napok.  
   De tekintsünk előre. Talán emlékeztek, mit is mondtam 
decemberben a szalagtűzős műsorotok alkalmával:  
Egy klasszikus közhely: Carpe diem. Éld a mát.  
Persze. Éljünk a mának. De hogyan? Egyiktek sem gon-
dolhatja, hogy a mának nem lesz köze a holnaphoz. Sen-
ki sem gondolja, hogy ha ma valamire nem készülök fel, 
akkor azt tudni fogom holnap. Senki se gondolja, ha ma 
nem tanulom a biológiát, akkor egészségügyi pályára 
mehetek. Ha ma kiállhatatlan vagyok, holnap jó baráta-
im lesznek. Ha ma naponta váltogatom a szerelmeimet 
és nem gyakorlom a hűséget, holnap családom lesz és 
feleségem. Éld a mát, de tudatosan. Mindig tudnotok 
kell, hogy a terveitek, a jövőtök a mai napra épül. Nem 
a holnapira.  
Szent II. János Pál pápa írta: a jövő ma kezdődik, nem 
pedig holnap.  

És mi kell a jövőtök-
höz?  
Döntések kellenek. 
Akinek nincs célja, 
nem jut sehová. Óri-
ási csapda, amikor 
azt gondolja valaki, 
hogy az a szabad-
ság, hogy nem hozok 
döntéseket. Nem döntök, mert akkor elköteleződök vala-
mi mellett, és akkor már mást nem tehetek, más utat nem 
választhatok. Ez kedves gyerekek nem szabadság, ha-
nem rabság. A tehetetlenség rabsága. Az ilyen ember 
olyan, mint a fél lábon álló kitömött gólya a biológia 
szertárban. Amelyik egy lábon áll és a másik lábát nem 
teszi le sehova, nem mer lépni. Életének nem lesznek gyü-
mölcsei. Nem köteleződik el egy hivatás mellett, nem lesz 
családja, házastársa, nem lesz senkije és semmije. 
Talán sokan matematikai bizonyosságra vágynak, félnek 
dönteni. Az életben nincs matematikai bizonyosság. Min-
dig van szürke köd. Anélkül kell döntéseket hoznunk, 
hogy bizonyossággal láthatnánk, hogy ez a biztos út, ez 
az én hivatásom, ez az én szakmám. Nem lehet kifogás, 
hogy én erre még éretlen vagyok, hogy döntéseket hoz-
zak. Persze, hogy éretlen vagyok a szakmai hivatásom-
ra, amikor meghozom a döntést. Majd közben, az úton 
fogok rá megérni. Az édesanya sem édesanya, amikor 
eldönti, hogy gyermeket vállal, majd a gyermeke teszi 
őt édesanyává és az édesapát szintén a gyermeke teszi 
édesapává. A szakmai életút tesz mesterré. A papi szol-
gálatot vállaló fiatal is éretlen a döntés pillanatában. 
Majd a szolgálat és a tanulmányai és a Jóisten teszi őt 
pappá.  
Döntést kell hozni, mert az idő halad és az élet telik. És 
elmennek mellettünk a lehetőségek. Mindennek van ideje, 
és ha a vonat elszalad, már csak a sín marad, utólag 
már nem tudunk felszállni rá.  
   Hányszor jártatok már itt a templomban. 100-szor, 
ezerszer? Hányszor láttátok már az oltárképet. Itt men-
tetek el előtte számtalanszor. Láttátok? Vagy csak nézté-
tek? Mit is tesz Szent István király a képen? Felajánlja a 
Szent koronát Szűz Máriának. A koronát, az egész or-
szágot. Amiért az életét adta. Jó kezekben akarta tudni. 
Tudta, hogy a fontos dolgok nem mindegy, kinek a kezé-
ben vannak.  
Tehát tedd le aggodalmaidat, félelmeidet, reményeidet, 
álmaidat, terveidet Isten kezébe! Hiszen tudod: Attól 
függ, kinek a kezében van. 
Ne féljetek, mert a félelem a sátán eszköze. Megbénítja 
a jót és teret ad a gonosznak. 
Ferenc pápa ír így: „Minden teremtménnyel együtt Istent 
keresve járjunk ezen a földön, mert ha a világnak kez-
dete van és teremtett valóság, akkor azt kell keresnünk, 
aki kezdetet adott neki, azt kell keresni, aki teremtette. 
Énekelve járjunk!  

 
Isten veletek kedves gyerekek, akarom mondani,  

felnőttek, ballagó gimnazistáink! 
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A KÖZÉPISKOLAI BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGEN  
VÉGZŐS GIMNAZISTÁINK  

AZ ALÁBBI ELISMERÉSEKBEN RÉSZESÜLTEK 
  

Gerhardinger Terézia anya-díj 
„Boldog Gerhardinger Terézia mikor olyan 
idős volt mint Te, már 6 esztendeje nevelte, 
oktatta a rábízott gyermekeket. 12 évesen 
kezdett tanítani, 15 évesen tette le a tanítói 
képesítő vizsgát, miközben fiatal tanítónő 
társaival közösséget alkotva élt. Minden 
idejét a gyermekek nevelésének szentelte, 
és a kor kihívásai közepette a legmodernebb iskolát hoz-
ta létre. 18 éves korában már közszeretetnek örvendő 
pedagógus, aki teljes tudatában volt annak, hogy tehet-
ségét nem saját magáért kapta, hanem azért, hogy Isten 
művének munkatársaként a nevelés által hozzájáruljon 
ahhoz, hogy a világ jobbá legyen.  
Amikor Téged, a Boldogasszony Iskolanővérek végzős 
diákjai közül megtisztelünk a rendalapítónak emléket állí-
tó kitüntetéssel, elismerjük, hogy az itt töltött évek alatt 
kiemelkedő módon tettél tanúságot emberségről, keresz-
tény értékekről. Boldog Terézia anyához hasonlóan latba 
vetetted képességeidet, tehetségedet a közösség javára, 
érzékenyen válaszoltál a környezetedben felmerülő szük-
ségletekre, és életigenlő magatartásoddal hozzájárultál 
az otthonos, baráti légkör megteremtéséhez.” A pénzjuta-
lommal járó elismerést második alkalommal a fentiek 
alapján, arra legméltóbb végzős diákunk, Kádár Johan-
na 12.G osztályos tanuló vehette át Lobmayer Judit nő-
vértől, a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknő-
jétől.  

  
Szent István-díj – 2016. 
A SZIGNUM és „A makói Szent István Egy-
házi Iskoláért Alapítvány” kuratóriuma 
2012-ben díjat alapított az Iskolanővérek 
Makóra érkezésének 100., és intézményünk 
fennállásának 20. évfordulója emlékére. A 
díjazott a SZIGNUM olyan 12.-es diákja 
lehet, aki a gimnáziumi tanévek során elkötelezett az is-
kola értékrendjének vállalása mellett.  
A díj pénzjutalom, valamint a kitüntetett az adományo-
zást igazoló oklevelet és plakettet kap. A plakett 9 cm 
átmérőjű érem. Előlapján Brzózka Marek szobrászművész, 
iskolánk rajztanára által tervezett plasztika látható. A 
2016. év kitüntetettje tantestület ajánlása alapján Győrfi 
Mónika lett.  
  
Tartományfőnöknői dicséret  
„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az 
embereket - mint Istenteremtményeit és kép-
másait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, 
és képessé tesszük arra, hogy latba vessék 
adottságaikat a föld emberhez méltóvá 
alakításában.” (a Boldogasszony Iskolanő-
vérek Kontstitúciójából) 
Különösen értékeljük elkötelezettségedet, kiemelkedő ta-
nulmányi munkádat, melyek jelei annak, hogy képessége-
id megbecsülésével, munkálásával és latba vetésével 
munkatársa lettél a Teremtő Isten és Terézia anya Rád 
vonatkozó álmának! Ennek elismeréséül Lobmayer M. Ju-
dit tartományfőnöki dicséretében részesült: Szabó Dóra 
12. G osztályos tanulónk.  

FÓKUSZ - BALLAGÁS 
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AZ ÉRETTSÉGI 
   Az idei matúra iskolánk történetében immár a tizenhetedik. Alapjaiban nem különbözik az 
elmúlt esztendők kétszintű megmérettetéseitől, a végzősöket érintő lényeges módosítás nem 
történt a vizsgaszervezésben.  
   A kötelező magyar, matematika és történelem mellett angolból, biológiából, földrajzból, 
hittanból  és testnevelésből szervezünk középszintű vizsgát a SZIGNUM-ban. Emelt szintű vizs-
gát tesz történelemből két, angol illetve német nyelvből egy-egy tanulónk. Ez idegen nyelv-
ből ingyenes lehetőség a középfokú nyelvvizsgával egyenértékű bizonyítvány megszerzésére. 
   Az írásbelik május 2-án kezdődtek és iskolánkban 13-áig tartanak. A szóbeli középszintű vizsgák időpontja júni-
us 20-21. Érettségi elnökünk Pignitzky Beáta magyar-francia szakos tanár lesz Szegedről. Az érettségin különösen 
fontos a precíz adminisztráció, amit egy igen jól használható szoftver is segít. Ezen dolgozunk a vizsgára jelentke-
zéstől az eredmények továbbításáig; a jegyzői feladatokat Szabó Anita látja el, munkáját a szóbeli vizsgák alatt 
Kulcsár Judit tanárnő segíti.                                                                                  Horváth János igazgatóhelyettes 

„Fiúk, fel a fejjel, a Nap arca nevet…” 
Az Ollexik Viktor Alapítvány ebben a tanévben is meghirdette irodalmi pályázatait, ezúttal – a Szignum megszű-
nő gimnáziumi tagozatára tekintettel – a kuratórium az általános iskola 7. és 8. osztályaira is kiterjesztette felhí-
vását. A pályázaton idén is a JAG és a Szignum indulhattak, amelyre összesen 17 dolgozat érkezett be – mindösz-
sze hárman írtak angol irodalmi kategóriában (angol meseírók állatmeséi), a többi dolgozat szerzője pedig a ma-
gyar irodalom gyöngyszemei közül válogathatott. Az eredményhirdetésre hagyományosan a gimnáziumi ballagás 
keretei között került sor. 
Diákjaink a magyar irodalmi pályázat „A Nap” c. témáját választották. „A Nap, amitől az emberek boldogabbak 
lesznek” c. pályamunkájával Hudák Anna (7.b)  I. díjat vehetett át, Ádók Robin (7.b) pedig II. díjat nyert „A Nap 
a mitológiában és a keresztény vallásban”c. pályamunkájáért. Mindketten 7. b osztályos tanulók, pénzjutalomban 
részesültek. Zharki Adriana (12. G) pályázatát a kuratórium emléklappal jutalmazta. Felkészítő tanáruk: Mészáros 
Ildikó. Gratulálunk a díjakhoz!  



 

 

ÍGY ÜNNEPELTÜK A BALLAGÓKAT –  
A KISEBB TESTVÉREK MŰSORA ÉS AZ OSZTÁLYÁTADÁS 

 
   A Szignumban hagyomány már, hogy a ballagókat 
egész délelőtt ünnepeljük. ☺ Először a „kisebb testvérek” 
műsorára kerül sor, majd az ún. „osztályátadás” követ-
kezik, utána pedig – ahogyan más iskolákban is –, a 
maturálók átvehetik a rokonok-barátok-vendégek virá-
gait, majd végigballagnak a számukra kedves folyosó-
kon és termeken. Ezt követi a katolikus gimnáziumokban 
szokásos ünnepi szentmise, melynek keretében búcsúbe-
szédekre, díjkiosztásokra is sor kerül.  
    Ebben az évben a „kisebb testvérek” egy parabolát 
tűztek műsorra. Egy koreai népmese feldolgozását adták 
ajándékba, ami egy családról szólt. A férfi (Pak) gye-
rekkora óta látni vágyott a főváros palotáit, piacait és 
templomait, így odahagyva nejét (Hjoncse), lányát 
(Sonmi) és apját (Minhó), valamint a rizsföldeket és el-
ment Szöulba. Míg úton volt, fontos gondolatoknak jutott 
a nyomára – hogy, hogy nem – a tablón is szereplő 
négy sor titkát fedezi fel magának Sárhelyi Erika Félúton 
c. verséből: 

„Valahogy mindig félúton vagyok.  
Mondják: az út a fontos, nem a cél. 

Vezet hitem eltökélt-magamban,  
s hogy minden lépés a csillagokig ér.”  

   Ezután a piac felé veszi az irányt, ahol a kofa egy 
igen különleges fémlapra is rábeszéli. Aki erre ránéz, 
úgy érzi, „valaki” vele szemben utánozza a mozdulatait, 
visszatükrözi az arckifejezéseit... Amikor a kislány meg-
találja a különleges tárgyat, örül a „testvérnek”, a fel-
nőttek viszont úgy vélik, ez a „valaki” talán az ő helyü-
ket akarja átvenni a család életében. A probléma meg-
oldása érdekében Pak a paphoz fordul, aki először is 
egy kis rizslével fogadja őket. Amikor isznak egy-egy 
kicsit, egyre inkábbb megnyugszanak. Végül elmondja a 
darab üzenetét a tükörről… „A világ egy hatalmas tükör. 
Visszatükrözi felénk azt, amik vagyunk…” Ezután színre 
lép a tükör is és további üzeneteket közvetít személy 
szerint minden ballagónak és vendégnek – ezek közül 
álljon egy példaképp: „akinek a szívét jóindulat tölti el, 
az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.”  
A műsor szereplői: 
Pak: Vajda Vendel (7. a) 
apja, Minhó: Szekeres Hunor (7. a)  
felesége, Hjoncse: Túri Edina (6. b) 
lányuk , Sonmi: Gyüre Brigitta (4. a) 
Jonszam, pap: Pap Erős (7. a) 
Tükör: Benke Amanda (8. a) 
Piaci árus: Kádár Eszter (8. a) 
Narrátor: Gyüre Dorina (7. b) 
Rendező: Mészáros Ildikó tanárnő 

   Ezt a műsort kö-
vette az osztályát-
adás. Korábban 
ezzel az ajándék-
kal a 11.-esek ké-
szültek, most a ta-
nárok által előa-
dott zenei résszel 
kezdődött a műsor. Borsosné Majoros Melinda, Magya-
ros Rita M. Veronika nővér, Horváth János, Reiszné 
Surinás Piroska, Szűcsné T. Kis Gabriella éneke zengett a 
teremben. Ezután virág- és ajándékátadás következett. 
Tichy-Rácsné Bodré Ágnes osztályfőnöktől egy kézbe 
vehető keresztet és pár szép üzenetet kaptak, Veronika 
nővér pedig egy-egy személyre szóló és nagyon találó 
áldást adott a ballagóknak, majd én olvastam fel az 
erre az alkalomra írt Búcsúszó c. 14 versszakos versemet. 
Ebből pár részletet kívánok most megosztani: 
 Mind itt ültök, virággal felköszöntve  

Egy szép teremben, mi már nem a tietek,   
Egykor, pár éve ti festettétek szépre, 

s évekig madárként éltetek benne. (1. vsz.) 
Most elválunk, szurkolunk értetek, 
Imádkozunk és aggódunk kicsit, 

ma virágillat, hétfőtől vizsgázunk: 
s jövőre új élet kezdődik megint. (12. vsz.) 

Én köszönöm a sok szép emléket, 
Bár tudjuk, mi mindig félúton vagyunk –  

most valaminek a végére értünk, 
De emiatt nem szomorkodhatunk. (13. vsz.) 

   Ezt követte a ballagótarisznya átadása. Előtte pár 
szót ejtettem a ballagótarisznya jelképeiről.  
Maga a tarisznya a vándorlást szimbolizálja, ezzel bo-
csátjuk útjukra őket. A pogácsa a mindennapi kenyér 
szimbóluma, annak jelképe, hogy legyen meg a minden-
napi betevő falatjuk, de felidézheti a népmesékből is-
mert „terülj-terülj asztalkám” kifejezést is. A bor – jelké-
pesen – a szomjúság oltására való, de a tudásszomj eny-
hítésére is alkalmas. A kenyér és a bor számunkra együtt 
– Krisztus Eucharisztiáját jelenti. Egy érme is került a ta-
risznyába, s mint ilyen, a pénz azt sejteti, hogy soha ne 
kelljen szűkölködniük, bár egy más értelemben talentum: 
kamatoztassák, fordítsák embertársaik javára tudásukat. 
A só értelme, hogy életük ne legyen íztelen – ízléssel 
tudják megkülönböztetni, mi érték és mi nem az. S végül 
egy fénykép a Szignumról… Minden kép = 1000 szó – 
őrizzék meg Alma Materüket jó emlékezetükben és élje-
nek méltó életet! 
   Végül egy dal üzenete bocsátotta útjukra a maturáló 
diákokat: bonts vitorlát! 

      
   Mészáros Ildikó tanárnő 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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IRODALMI PÁLYÁZATI HÍREK 
Szent Márton-évi pályázatok „Oh, Szent Márton, mennyországi parton, értünk légy!” 

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) a Szent Márton-évre számos kategóriában 
hirdetett pályázatokat. A Szignum diákjai próza- és versíró kategóriában indultak: Ádók Eliza (7. b – próza déli 
nyelvjárásban), Ádók Robin (7. b – próza), Kurusa Diána (7. b; 3 pályamunkát adott be: egy litániát, egy verset és 
egy prózát), Szekeres Hunor (7. a – két ima prózaformában), Pap Erős (7. b – próza, tanmese déli nyelvjárásban); 
Xu Leila (8. a – vers).  A díj könyvutalvány és könyvjutalom, ezek kiosztására 2016 őszén, a Szent Márton-év orszá-
gos KATTÁRS rendezvényén kerül sor. Felkészítő tanár: Mészáros Ildikó. Sok sikert kívánunk a díjak elnyeréséhez! 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

AZ ÉN MÁJUS ELSEJÉM 
   Az idén Anyák napja alkalmából, mi, második osztályosok készültünk 
ünnepi műsorral az anyukák és nagymamák számára. Az előadást 
megelőző héten - tanáraink segítségével – titokban ajándékot készítet-
tünk és gyakoroltuk a műsort.  
   Elérkezett anyák napja reggele. Izgulva indultam anyával a temp-
lomba. A mise után következtünk mi, hogy bemutassuk, mit tanultunk, 
mivel készültünk.  
   Anyukáink és nagymamáink meghatódva fogadták kedves meglepe-
tésünket. A családi ebédet követően, szüleimmel elmentünk a majálisra. 
Apával több játékot is kipróbáltunk, nekem a dodzsem tetszett a leg-
jobban. Így ért véget a május elsejém.             Puskó Petra 2. a 
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WESTERN TANYÁN JÁRTUNK 
 

Május 1. hetében a 2. évfolyam kirándulást tett Csongrád-Bokrosra a Vadnyugati Western ta-
nyára. Imáink meghallgatásra találtak, hiszen a sok hűvös, esős nap után egy ragyogó, napsü-
téses reggelre ébredtünk, és a jó idő ki is tartott egész nap. Amikor megérkeztünk úti célunkhoz, 
már várt ránk a sheriff-né segítőivel. Elfoglaltuk sátrainkat, elfogyasztottuk a magunkkal hozott 
tízórait, majd kezdetét vette a 12 próba. Csak ízelítőül: hordón lovagoltunk, lovas 
kocsikáztunk, tomahawk-kal célba dobtunk, átkeltünk egy „mocsáron”, aranyat mos-
tunk, megszelídítettük a rodeó bikát, kitaláltunk a labirintusból. A sátrunkban elfo-
gyasztott bőséges ebéd után megtekintettük a sheriff és sheriff-né bemutatóját, mely-
nek zárásaként egy táncot is megtanultunk. Betekinthettünk a Sheriff irodájába, a 
Bankba és a Saloon-ba is. Ezután nyomkeresésre indultunk a közeli erdőbe, ahol a 
farkasüvöltést is gyakorolhattuk. Kissé fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva in-
dultunk haza, ahol szüleink már vártak ránk. 

2. a és b osztály 

GUINNESS-REKORDKÍSÉRLETBEN VETT RÉSZT A SZIGNUM 
 

A kézmosás oktatás világrekordjának megdöntésében vállalt aktív szerepet a makói 
Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. A kísérletre 2016. május 5-én, 
csütörtökön került sor.  
A kéztisztaság világnapján az egy időpontban, több helyszínen kézmosásoktatá-
son résztvevők jelenlegi világrekordját készült megdönteni hazánk. A szervező 
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala felhívására csatlakozott a kezdeménye-
zéshez több makói oktatási intézménnyel együtt a SZIGNUM 4. és 5. évfolyama. 
A résztvevő 100 diák nem csupán rekord-döntő volt, de számos, hasznos ismerettel 
is gazdagodhatott a programon. – Megtudták, hogy miért fontos az alapos kéz-
mosás és annak hiányában milyen fertőzéseket terjeszthet a kéz, illetve hogy a 
papír zsebkendő használatával a tüsszentés útján terjedő betegségek megelőzhe-
tők. Ez utóbbi bizonyítására tüsszentő pontokat állítottunk fel, ahol zöld ételfesté-
kes víz spriccelésével mértük le a bacilus terjedési távolságát. –avatott be a kísér-
let részleteibe Borsosné Majoros Melinda szervező pedagógus. 
 A jelenlegi csúcsot a skóciai Glasgow tartja; itt 36 általános iskolában 3039 diák 
vett részt a rekord felállításában. A május 5-i, hazai akció szigorú szabályok kö-
zött zajlott. A 40 perces tanóra délelőtt 10 órakor kezdődött az intézményeknél. 
Minden helyszínen két független tanú felügyelte a szabályok érvényesülését, a 
bizonyítást pontosan dokumentálni kellett időmérő eszközzel, videokamerával és 
fényképezőgéppel. A csúcs-döntő diákok megszámozott papírcímkéket kaptak a 
részvétel bizonyítására, amely a remények szerint elegendő lesz az új Guinness 
rekord beállításához.         (sza) 

VÉRÜKET ADTÁK 
    2016. április 25-én végzős diákjaink közül többen, a SZIGNUM-ban már hagyománynak számító 
módon, véradásra jelentkeztek Horváth János igazgatóhelyettes úr vezetésével a makói Véradó Állo-
máson. Az önkéntes és lelkes véráldozat karitatív célokat szolgált. Köszönjük a ballagást megelőző ne-
mes tettet! 



 

 

HIT OLDAL 

A RENDALAPÍTÓ BOLDOG GERHARDINGER TERÉZIA ANYA ÜNNEPNAPJA 
   Május 9-én a Boldogasszony Iskolanővérek makói rendházának tagjai, zarán-
doknapot szerveztek a SZIGNUM közössége számára. A Gerhardinger és Kalkut-
tai Terézia anya nyomdokában elnevezésű, egész napos program az Irgalmasság 
évéhez kapcsolódott. A Maros-parton tartott rendhagyó tanítási napra állomáso-
kon keresztül vezetett az út. A gyalogos zarándokok átkeltek a városkapun, amely 
a szent év ajtaját jelképezte, majd a testi jócselekedetek gyakorlása jegyében 
egymás hátizsákját hordozták. A lelki jótetteket az imádságok, az énekek és a 
közös, szabadtéri szentmise jelentették. 
 A napon a kedvelt, hagyományos elemek is megjelentek, volt habos kakaó ka-
láccsal és forgószínpad-szerű feladatok. A résztvevő óvodások és SZIGNUM-os 
osztályok korosztályonként hétpróbáztak, a központi gondolathoz kapcsolódó, 
játékos és gondolkodtató feladatokat oldottak meg. Felfedezték a lombkoronasé-
tányt, ökrös szekérrel utaztak Münchentől Temesvárig jelképesen, teszteket töltöt-
tek ki, megismerték a szerzetesrend jelképeit, ruháit, szabályzatát, és az alapító 
anya életének legfőbb állomásait. Nem csupán szellemi vetélkedésekben vehettek 
részt a csapatok, de a bizalmukat, bátorságukat és ügyességüket is próbára te-
hették az egyes állomásoknál.  A helyes megfejtésekért és a sikeres teljesítésért 
színes papírszalag volt a jutalom, amelyekkel a közös májusfát díszítették fel a 
diákok. 
   A zarándokút környezettudatos módon zajlott, az étkezésekre a Zöldház Környezetvédelmi és Oktatóközpont 
épületében került sor. A hazaindulás előtt a sikeresen teljesített menetlevelekből sorsoltak a szervezők és a szeren-
csések édes ajándékokkal térhettek vissza a rendhagyó iskolai napról.  

HIT-ÉLET 

KÁPOLNÁT SZENTELTÜNK TERÉZIA NAPJÁN 
   Május 9-e a rendalapítónk, Boldog Gerhardinger Terézia égi születésnapja.  
   Ezen a napon az iskola apraját és nagyját, valamint a nagycsoportos óvodá-
sokat a Maros-partra hívtuk egy szabadtéri szentmisére. Utána a kisebbek szá-
mára játékos feladatokat vezettek a 8.-osok, majd a Zöld házban ebéd követ-
kezett.  
   Erre az ünnepnapra a Mennyországból hívtunk vendéget: Terézia anyát. Hi-
vatásomban nagyon megerősítő volt Terézia anya ruhájába és szerepébe bújni. 
Sok kedves képet őrzök a napról a körém gyűlő gyerekekről.  
   A nap zárásaként Zoltán atya szentmise keretében a plébániai hívek közösségével együtt megáldotta rendhá-
zunk új kápolnáját, a Boldogasszony kápolnát. Ezentúl minden reggeli és esti közös imánkat itt tudjuk végezni. 

       Dominika nővér 
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PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Bogárzói kirándulás 

Új időpontban!  Május 21-én, szombaton szeretettel hívunk mindenkit Bogárzóba! Lehet jönni biciklivel, illetve ko-
csikkal, kb. 10-kor találkozzunk kint Bogárzóban! Kerékpáros indulás: 8:30-kor a Belvárosi plébánia elől, autókkal 
10 órára érjünk ki! A tervezett program:10 órakor közös kezdés, délelőtt ebéd előkészítése, bográcsban főzés, 
gyerekeknek játék. 13 órakor ebéd, délután foci (előtte fűnyírás) és egyéb játékok. 16 órakor indulás haza. Hoz-
zunk sok jókedvet, kinti játékokat, plédet, amire le lehet ülni és süteményt. Jelentkezés: Fidelis nővérnél (30/57- 47-
367), május 18-ig. Fontos tudnunk a létszámot az ebéd miatt! Hozzájárulás a nap költségeihez 200Ft/fő. 

Elsőáldozás 
A makói Szent István Király templomban a felkészítés Irgalmasság 
vasárnapján kezdődött el, az elsőáldozásra a május 8-i vasárnapon 
került sor. Először vették magukhoz az Oltáriszentséget:  
Bakos Csenge, Bokor Richárd, Csonka Bálint, Dobó Dániel, Erdei Re-
náta, Farkas Kármen, Fekete Vivien, Ficzere Titanilla, Forgács Regi-
na, Fülöp Bulcsú, Gardi Ákos, Gregor Lilla, Halál Violetta, Hudák 
Mátyás, Igaz Réka, Kiss Boglárka, Lenhardt Ákos, Mandák Rita, 
Nagy Kristóf, Orbán Anna Rita, Reisz Tímea, Ruszkai Török Marcell, 
Suba Benjamin, Szabó László, Szekeres Lázár, Varga Sándor, Far-
kas Dávid, Majoros Dóra.  

Missziós füzetek 
Jótékonysági céllal vásárolhatók négyzetrácsos és vonalas füzetek. 
Érdeklődni Fidelis nővérnél lehet.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
válogatta az IDB – 

GYEREKRECEPTEK: 
Május: Epres kígyósüti 
Hozzávalók: 
Tészta: 
- 2 bögre liszt 
- 2 ek cukor 
- 4 tk sütőpor 
- 3/4 tk só 
- fél csésze margarin 
- 1 csésze tej 
Krém: 
- 2 csésze tejszín 
- 2 ek cukor 
Díszítés: 
- eper 
- 2 zöld csokidrazsé 
 
Elkészítés: 
• A sütőporral elkevert lisztet morzsoljuk el a margarinnal. 

Adjuk hozzá a cukrot és a sót, majd keverjük bele a tejet 
és jól dolgozzuk össze.  

• Formázzuk a kígyó testének megfelelően és előmelegített 
sütőben süssük meg. 

• Készítsük el a krémet úgy, hogy a tejszínt a cukorral verjük 
fel kemény habbá. 

• A megmosott epreket szeleteljük fel vékonyan, hosszában. 
• A tésztát vágjuk ketté hosszában, az alsó rétegre kenjünk 

egy keveset a krémből, majd helyezzünk el rajta egy sor 
epret. Fedjük le a másik tésztaréteggel és arra is kenjünk 
a krémből. A tetejét díszítsük végig eperszeletekkel. He-
lyezzünk el fejnek egy egész epret, amelybe 2 szem zöld 
színű csokidrazsét nyomtunk. Jó étvágyat! 

 
Érdekességek: Murphy törvényei a gyerekekről 
1. A bilizés törvénye: Egy kisgyereknek minél inkább biliznie 

kell, annál nehezebb lehámozni róla a nadrágot. 
2.  A figyelem törvénye: Ha azt szeretnéd, hogy a gyerekek 

ne hallják, amit mondasz, tégy úgy, mintha hozzájuk be-
szélnél. 

3. A gyerekek számának törvénye: Egy gyerek nem elég, két 
gyerek azonban egyenesen sok.  

4. A fogyókúra törvénye: Ha épp a diétád második napjánál 
tartasz, akkor biztos, hogy három 
tucat süteményt kel sütnöd a gyerek 
iskolai feladataként.  

5. A megbocsátás törvénye: Amikor már 
épp úgy érzed, hogy kihúzta a gyu-
fát, és ez már mindennek a teteje, ő 
rád mosolyog, és minden mérged 
elszáll. Hát nem ő a legtündéribb 
figura a világon?   

 
 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Ratchet és Clank: A galaxis védelmezői –  
amerikai, családi animációs film 
Ratchet fajtájának utolsó példánya, aki megtanulta, hogy 
egyedüliként hogyan érvényesüljön a világban. Clank pedig 
egy robot, aki kis méretét okosságával kompenzálja.  

Amikor a gonosz Drek, a 
blargok hírhedt bevezetője 
azt tervezi, hogy minden 
bolygót porrá változtat a 
Solana galaxisban, a két 
mondvacsinált hős összefog, 
hogy megakadályozzák ezt. 
 
BÉLYEG - GYŰJTEMÉNY: JELES MAGYAROK 
Erkel Ferenc 
A Himnusz zeneszerzője, a 
magyar nemzeti opera meg-
teremtője, Erkel Ferenc ze-
neszerző, karmester és zon-
goraművész. Bánk bán című 
operáját, amely egyben 
pályájának csúcsát is jelen-
tette, 1861-ben mutatták 
be. Közreműködött a Zene-
akadémia megalapításánál, amelynek tíz éven át igazgató-
ja és zongoratanára volt, majd az Operaház főzeneigazga-
tója lett. Nevéhez fűződik a magyar nemzeti opera megte-
remtése, de karműveket, dalokat, kísérőzenéket, zongorada-
rabokat, zenekari műveket is komponált. Gazdag életműve 
példaértékű. 
A sorszámozott blokk bélyegképén az alkotóművész Erkel 
Ferencet ábrázolta. A keretrajzon látható grafikai kompozí-
ció alkotóelemei az Operaház épülete, kották és egy sakk-
tábla-részlet. A blokkhoz tartozó alkalmi borítékon Erkel 
portréja, az Operaház, valamint egy – Erkel Ferenc győzel-
mével végződő – Erkel–Szén-sakkjátszma befejezése látha-
tó. Az alkalmi bélyegző grafikáján a portré stilizált rajza 
található.  

Egy perc humor:  
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A TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS  
EREDMÉNYEI 

 
Május első napjaiban 
került sor a SZIGNUM 
hagyományos papír és 
PET-palack gyűjtő 
programjára. A tavaszi 
akcióban az alábbi 
eredmények születtek: 
Az alsó tagozat össze-
sen 2841 kg papírt 
gyűjtött. 1.a: 193 kg, 
1.b: 72,55 kg, 2.a: 
511 kg (III. hely), 2.b: 
626,8 kg (I. hely), 3.a: 
585 kg (II. hely), 4.a: 
396 kg, 4.b: 111 kg.  
A felső tagozat 2840 
kg-ot gyűjtött. 5.a: 586 
kg (II. hely), 5.b: 242 
kg, 6.a: 192 kg, 6.b: 
1168 kg (I. hely), 7.a: 
270 kg (III. hely), 7.b: 
124 kg, 8.a: 258 kg.  
A könyvtárunk részéről 
108 kg, a plébániától 
162 kg gyűlt össze. 

A SZIGNUM ösz-
szesen 5924 kg-
nyi mennyiséget 
gyűjtött össze. 
A legeredménye-
sebbek tanulóink közül Túri Edina 
(6.b) 407 kg-mal és Vígh Andrea 
(5.a) 289 kg-mal voltak. Közel 
200 kg-ot gyűjtött Bartha Ágota 
(2.a), Kis Gabriella (2.b), a Vad-
lövő család és a Nándori család.  

Köszönjük! 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT   
 

TELJESÍTETTÜK A GERECSE 50 KM-ES TÁVJÁT 
 

   1982 óta, minden év áprilisának harmadik szombatján rendezik meg a 
Gerecse 50 elnevezésű versenyt; a Tatabánya környéki hegységben. A túrán 
10-20-30, illetve 50 km-es távon lehet indulni. Az idén Majoros Márton, Hor-
váth János és én, elhatároztuk, hogy teljesítjük a leghosszabb útvonalat. Ápri-
lis 16-án, hajnalban indultunk a helyszínre, János nővére, Marika vitt bennün-
ket autóval, akinek ezúton is köszönjük a segítségét. Országos rendezvény 
lévén, rengetegen neveztek be a versenybe, de a jó szervezésnek köszönhe-
tően gyorsan regisztrálhattunk és már 8 órakor elkezdtük a gyaloglást. Egy 
kis városi séta után, hegyvidéki-erdei ösvényeken vezetett az utunk. Szép 
időjárás mellett, jó levegőn öröm volt a túrázás.  
   A rajtlapon található térkép és a fákon lévő jelzések alapján tájékozódtunk, szinte végig az erdőben haladtunk. 
Felmentünk a Halyagos-tetőre, érintettük a János-forrást és a Baji vadászházat. Átmentünk Tardoson, majd a falu 
után következett a túra legnehezebb része, a Bánya-hegy, ami rövid, de nagyon meredek szakasz volt. Végig gyö-
nyörködtünk a táj szépségében és sokat beszélgettünk. Utunk néhol becsatlakozott az országos Mária-útba is. A tíz 
ellenőrző ponton pihenhettünk kicsit, ahol kaptunk frissítőket és zsíros kenyeret; az utolsó a Turul madár szobornál volt, 
ahonnan remek kilátás nyílt Tatabányára. A célba este hét óra után érkeztünk. A távot szintidőn belül, 11 óra 4 perc 
alatt teljesítettük. Egy igazán szép élményekkel gazdag napot hagytunk magunk mögött.                      Varga Ferenc 

KONTINENSEKET ÖSSZEKÖTŐ KAPCSOLAT A SZIGNUM-BAN 
 

   Cathy Bonfield SSND nővér tanítványai az amerikai Sarasota városá-
ból az interneten keresztül rendszeresen társalognak a SZIGNUM tanuló-
ival, Varga Beáta M. Dominika nővér vezetésével, aki lelkesen szervezi a 
programot: - A floridai egyházi iskolásokkal skypeon beszélgetünk, hogy 
építsük a békét, a nemzetközi kapcsolatokat, tágítsuk a gyerekek látó-
körét és gyakorolni tudják az angol nyelvet. Ezt a jógyakorlatot néhány 
éve kezdtük, mindig a legügyesebb gyerekeinket vonjuk be a feladatba. 
– tudtuk meg az intézmény fizika szakos pedagógusától. Csapóné Mátó 
Mónika, László Júlia és Dominika nővér tanítványai vesznek részt a be-
szélgetésekben, a hetedikesek tanítási óra keretében, az ötödikesek pe-
dig délutáni foglalkozásokon. - A skype kapcsolat során bemutattuk már 
kölcsönösen egymásnak a városainkat, és beszámolunk az iskoláinkban 
történő különleges eseményekről is. Nagy élmény mindig, ha létrejön a 
tengerentúli eszmecsere, bár néha a technika megtréfál bennünket.  Az 
amerikai gyerekek nagyon udvariasak, mivel sok ott a bevándorló, így 
vannak európai gyökereik és őszintén kíváncsiak ránk. – avatott be a 
részletekbe Dominika nővér.  

A kontinenseket átívelő kapcsolatteremtésről a Boldogasszony Iskolanővérek nemzetközi lapja is beszámolt.  
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A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT EGYIK NYERTESE  
A MAKÓI SZIGNUM 7.A ÉS 7.B OSZTÁLYA 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 
HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsola-
tos ismeretek bővülésének elősegítésére, a magyar-magyar kapcsolatok építésére, személyes 
kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. A „Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedike-
seknek” című pályázat a nemzeti összetartozás operatív programja, amelynek keretében ma-
gyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszé-
dos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyar-
ságról. A SZIGNUM az idén is nyertese a projektnek, ezért 7. évfolyamos diákjaink a kapott 
625.000,- Ft-os keretből öt napos kirándulást tehetnek Erdélybe 2016. május 17-21-ig. A kö-
zel egy hetes programon 31 diákunk megismerkedik elsősorban Déva, Vajdahunyad, Gyulafe-
hérvár és Nagyenyed nevezetességeivel, felfedezik az erdélyi Sóvidéket, Szováta, Parajd és 
Székelykeresztúr csodáit. Felkeresik a nyárádremetei iskolásokat, akikkel közösen hajtanak 
fejet Tamási Áron sírjánál Farkaslakán. Hazafelé a Kolozsvár, Kőrösfő és Nagyszalonta lesz az 
úti céljuk.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 
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MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 

Feladvány: Melyik 3 szoborrészletet ismered fel?  

Járj nyitott szemmel! Jó nyomozást kívánunk!                                       Brzózka Marek tanár úr 

 

A legutóbbi művészeti 
feladványok helyes megfejtése: 
1. Pablo Picasso 
2. Vincent van Gogh 
3. Csontváry Kosztka Tivadar 
 
A jutalomban részesülő helyes 
megfejtőket Marek tanár úr 
személyesen keresi fel.  
 

GYERMEKNAPI SZÍNEZÉS 
 
Marek tanár úr a Makó Város Önkormányzatával és a Hagymaházzal együttműködve, egy nagyszabású vizuális 
tervbe kezdett. A „nagy színezés” című kezdeményezés keretén belül diákok közreműködésével közös makói tájké-
pek készülnek. A kiállítással és egy művészeti akcióval záródó program célja, hogy felhívja a figyelmet a színezésen 
keresztül a rajzolás fontosságára, a színességre, a városközösséget összefogó és építő értékeire. A program a makói 
általános iskolák bevonásával történik: az adott közösség diákjai egy-egy előre elkészített és kinyomtatott kép kiszí-
nezésével reprezentálják intézményüket. Az egyenként 300x60 cm-es színező lapok az adott épületegyüttest és stili-
zált környezetét ábrázolják, ezeket az alkotásokat kell a tanulóknak május 16-ig színes ceruzával elkészíteniük. Az 
elkészült rajzokat a Hagymaházban, a gyermeknapon nyíló kiállításon lehet 
megtekinteni. A megnyitón - közös munka keretén belül - a meghívott vendé-
gek és az iskolák által delegált diákok egy újabb képet színezhetnek közösen. 
A kiállítás nyitvatartási ideje alatt minden látogató lehetőséget kap, hogy be-
leszínezhessen ebbe a közös képbe. 
 
Gyere el te is, színezz velünk 2016 május 29. vasárnap a gyereknapon 
Kiállítás megnyitó: Hagymaház 11:00   
 

GÁLÁVAL AZ ERŐSZAK ELLEN 
 
   Hat külföldi diákcsoport érkezett a 
makói SZIGNUM-ba az Európai Uniós 
Erasmus + projekt kapcsán. Az iskolai 
zaklatások megelőzését és legyőzését 
célul kitűző egyhetes találkozó központi 
eseményére 2016. április 20-án, szer-
dán került sor. A Hagymaházban rende-
zett gálaműsoron minden nemzet táncos

-zenés műsorral mutatkozott be.  
  A közös projekt témája az iskolai zaklatások megelőzése és legyőzése, 
amelyben a magyarok azt a feladatot kapták, hogy a zene és a tánc esz-
közeivel közelítsék meg ezt a fontos ügyet. Ezért a kezdő napon énekelt és 
táncházat szervezett a SZIGNUM és arra kérte a delegációkat, hogy a sa-
ját produkcióikban is ezeket az elemeket jelenítsék meg. A másfél órás kul-
turális műsor közös nyelve a mosolyon kívül az angol volt; az eseményre 
minden makói általános iskola meghívást kapott.  
   Ügyességben és kreativitásban nem volt hiány; a vendégek tudásukat a 
gála előtt a keddi Bábel napon és a szerda délelőtti kalandparti programon is próbára tehették. Az előadás utáni 
fáradalmakat pedig a Hagymatikum medencéiben pihenték ki és előkészültek a csütörtöki budapesti, illetve a pén-
teki szegedi városnézésre is. 

(Képek forrása: www.promenad.hu) 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
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HÉT NEMZET KÉPVISELŐIT LÁTTUK VENDÉGÜL 
 
60 külföldi vendég látogatott április harmadik heté-
ben a Szent István Egyházi Általános Iskolába. Az 
Európai Unió iskolai partnerségeket segítő Erasmus 
+ pályázatában résztvevő Anglia, Finnország, Né-
metország, Portugália, Szlovákia és Törökország 
képviselői öt napot töltöttek Makón. A 7 ország 
találkozójának közös témája az iskolai zaklatások 
megelőzése és legyőzése volt. 
 
Az öt nap gazdag programot kínált a külföldi ven-
dégek számára. A gyerekek családoknál laktak, 
ez egy külön lehetőséget adott számukra, hogy 
jobban megismerjék magyar társaik mindennapjait. A helyi diákok pedig gyakorolhatták az angol nyelvet és a ven-
déglátást. A kezdő hétfői nap az ismerkedés jegyében zajlott; a fogadáson bemutatkoztak az iskolák képviselői. A 
vendéglátó SZIGNUM műsorral készült az alkalomra, ahol énekeltek és táncoltak. A vendégeknek lehetőségük volt a 
fogadó intézményt és Makót is feltérképezni, este pedig minden nemzet ízelítőt adott kultúrájából egy táncházas 
programmal és ételbemutatóval. A külföldi látogatók kedden tanórákat látogattak, így betekintést nyerhettek a 
magyar iskolarendszerbe.  
A második napon volt a SZIGNUM hagyományos Bábel-napja. A négyfős csoportok számára parasztolimpiát ren-
deztünk, volt népi kézműves tevékenység, csikós bemutató és megismerhetővé váltak a honfoglaló magyarok ruhái 
és eszközei. Az állomások között szerepeltek az iskolai zaklatás témakörét feldolgozók is. Ez utóbbi fontossága mel-
lett mindenki letehette a saját kézjegyét az óriás tenyérlenyomat gyűjteményben. A látogatók szerdán két makói 
nevezetesség, délelőtt a Kalandpart, este pedig a Hagymatikum szolgáltatásait próbálhatták ki. Ezen a napon a 
delegációk egy gálaműsor keretében felléptek a Hagymaház színpadán kulturális produkciókkal, amely alkalomra 
minden makói általános iskolát meghívtunk. Csütörtökön a főváros nevezetességeit ismerhették meg a vendégek, 
pénteken pedig Szegedre látogattak.  
Az Erasmus + pályázat makói diákjai szeptemberben Szlovákiába utaznak. A tavaly kezdődött projekt 2017-ben 
fog zárulni.  
 

MAGYAROS PROGRAMOK VOLTAK A NEMZETKÖZI BÁBEL NAPON 
 

Nemzetközivé vált a SZIGNUM 9. Bábel napja. A 2016. április 19-i, idegen nyelvi programon 
hét ország képviselői találkozottA házigazda kéttannyelvű iskola magyaros vendégszeretettel 
várta a kistérség és a nagyvilág diákjait, akik parasztolimpián és csikósbemutatón is részt vehet-
tek.   
A makói Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium kilenc esztendeje köte-
lezte el magát az idegen nyelvoktatás mellett. Ekkor alapította a Nyelveken Szólás Napját, 
amely azóta, a különböző kultúrák közösségi ünneplésének alkalmává vált. Az idei Bá-
bel napon ezúttal nem csak a SZIGNUM és a kiszombori iskolai diákjai vesznek részt; az Eras-
mus + projektnek köszönhetően Angliából, Finnországból, Németországból, Portugáliából, 
Szlovákiából és Törökországból is érkeznek résztvevők.  
A házigazdák a vendéglátáson kívül a programokban is magyaros elemekkel készültek. Bárki 
kipróbálhatta a honfoglaló őseink fegyvereit, beöltözhetett régi, népi ruhákba, megismerhette 
elődeink kézműves tevékenységeit. A bátrabbak benevezhettek a parasztolimpiára, ahol töb-
bek között csúzlizásban, tojásroppantásban és meggymag dobásban is összemérhették ügyes-
ségüket. Aki kedvet érzett magában, csutkababát és rongylabdát is készíthetett a délután 
során, de aki csak a szemlélődést választotta, csikósbemutatóban és lovas produkciókban 
gyönyörködhetett. Az érdekes állomások mellett, egy fontos ügyhöz is letehették a kézjegyü-
ket a vendégek; egy óriás tenyérlenyomat gyűjtemény készül az iskolai bántalmazások meg-
előzése és legyőzése mellett kampányolva, valamint video üzenetben mondhatta el vélemé-
nyét a témáról.  

 (Képek forrása: www.promenad.hu) 
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KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR 
Nyári környezetvédelmi tábort szervez 2016. július 8-a és 17-e között Dominika nővér, aki családok jelentkezését 

várja a programra. A TERVEZETT PROGRAMOK:  
Július 8. péntek A tábor helyszínének átvétele, Kurta-bérc, a valamikori mun-
kásszállás, (ma a Jezsuita rend tartja rendben a területet, az épületet kisba-
bás családok vagy idősek használják, eső esetén a programok, étkezések 
helyszíne ), előőrs megérkezése, terepszemle, előkészítő munkák pl.: tanösvény 
készítés 
Június 9. szombat A táborozók nagy többségének megérkezése, családon-
ként sátorverés, kipakolás, délután közös eligazítás, séta a környéken. Este: nyitó tábortűz, bemutatkozás főleg az 
újaknak, régiek: mi történt az elmúlt évben, ki várható még, régebbi tagjainkról mit tudunk. Gyerekeknek búb-versen 
(=pontverseny) meghirdetése. Közösségi feladatok elosztása. Előadó Nobilis Márió Püspöki tanácsos, Pápai káplán, 
Főiskolai adjunktus a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2014-től. Ha ő nem tud jönni, akkor Varga Beáta 
M. Dominika SSND szerzetes-tanár. Téma Ferenc Pápa Laudato si' környezetvédelmi enciklikája. Minden este a tá-
bortűznél gyógyteakóstolás, és a tea hatásának ismertetése.  
Június 10. vasárnap Reggeli torna, délelőtt gyerekeknek természetvédelmi foglalkozás, fűben-fában orvosság. Tan-
ösvény ismertetése. Délután túra Nagymezőre, útközben szemétszedés, erdőben való helyes viselkedés tanítása, be-
gyakorlása. Mit jelent: Nemzeti parkban vagyunk. Este: tábortűz, beszélgetés, népdaltanulás, kiselőadások kiosztása 
elsősorban gyerekeknek, de felnőtteknek is. (BÚVÁR újság rendszeres támogatónk) - Régebbi újságokból és egyéb 
előkészített anyagokból lehet kiselőadást vállalni. Minden korosztálytól a tőle elvárható szintű előadást várjuk. Pl.. 5 
évestől öt mondat valamelyik állatról, növényről. A kiselőadások betanításában a szülők segédkeznek.  
Június 11. hétfő: Reggeli torna, gyalogtúra Lillafüredre, útközben szemét szedés. Az összegyűjtött szemétért jutalom 
búbok járnak, és a megtett kilométerekért is korosztályonként különböző mennyiségű búbot osztunk. Akiknek a Lillafü-
red gyalog túl messze van, ők személyautóval jönnek. Anna barlang látogatása vezetéssel Lillafüreden. Utána sza-
bad program családonként (pl.: csónakázás, vízesés...) Késő délután vissza túra Kurta-bércre. Este barlangász elő-
adónk: Regős József előadása, utána kerekasztal beszélgetés vele. Gyerekek előbb elköszönnek, felnőttek tovább 
maradnak a tábortűznél.  
Június 12. kedd Reggeli torna: Erdei iskola diákoknak és külön a kicsiknek vezeti Fürjes Zsuzsa a Bükki Nemzeti Park 
alkalmazottja, előadó. Nagy túrára indulnak, akik bírni fogják Tarkő, Háromkő, Őserdő és vissza. Kiránduló útvona-
lak megtakarítása. Turisták által ott hagyott szemeteket a hátukon a táborba hozzák a résztvevők, amit lehet kom-
posztálunk, a többit a tábor területéről elszállítjuk. Kisebbeknek: kézműves foglalkozás, alkotás természetes alap-
anyagokból, délután rövid túra Jávorkútra, a forrás és környékének takarítása. Este: gyerekek kiselőadása, Felnőtt 
előadónk: Fürjes Zsuzsa csillagászatról, távcsővel. Utána beszélgetés. 
Június 13. szerda Reggeli torna. Környezetvédelmi csapatverseny, állomásokkal. A családokból 1 vagy 2 fő állo-
mást vezet környezetvédelmi témákról, 10 állomás lesz. A táborvezető, vagy maguk a családok előre készítenek ál-
lomás terveket. A többiek csoportokra osztva körbemennek az állomásokon. Délután sport a természetben, főleg lab-
dajátékok, tollas bajnokság, gólyaláb verseny. Este: Főelőadónk Ürge-Vorsatz Diana a hétgyermekes Nobel-díjas 
klímakutató, a budapesti Közép-európai Egyetem éghajlati és fenntartható energiapolitikai kutatóközpont vezetője. 
Témája:  a legújabb kutatási eredmények, mit várhatunk, mit tehetünk, és mit kell tennünk. Majd a tábortűz mellett 
kötetlen beszélgetés az előadóval. 
Június 14. csütörtök Reggeli torna. Nagy túra: Heregrétre, útvonal tisztítása, az útközbe eső források takarítása, 
állapotfelmérés. Kisebb túra Nagymező, Zsidórét a feladat ugyan az. Visszaérkezés után, rajzverseny, gyöngyfűzés, 
tanösvény kikérdezése, tollas bajnokság folytatása. Este gyerekek kiselőadásai. Előadás a gombákról: előadó Varga 
Zsolt mérnök, szemléltető anyag az elmúlt napokban gyűjtött ehető és mérges gombák. Második előadó: Kemsei Zol-
tán az Indóház nevű újság újságírója, közlekedési szakértő gondolatai az erdei kisvasutakról. Beszélgetés a hallot-
takról. 
Június 15. péntek Reggeli torna, Túra: Bánkút, útvonal takarítás, szemétszedés. A táborban maradóknak, méhészeti 
előadást tart, Dr. Verbay József nyugalmazott erdőmérnök és unokája a 12 éves Verbay Csaba. Majd a foglalko-
zást folytatja Ludányi Béla aktív méhész a Magyar Méhészeti Egyesület tagja.  Délután Madarak és fák napja, vers-
mondás, vetélkedő, Védett madarak és növények tabló ismertetése, felmondása búbért. Madárodúk összeszerelése, 
és kihelyezése Este: a Magyar Madártani Egyesület előadójának gondolatai, a madarak viselkedéséről, klímaválto-
zás kézzelfogható jeleiről A tábortűznél a tábor hagyományos dalainak, tábori Himnusz, népdaloknak éneklése. Ve-
zeti Verbay Zsuzsanna és férje Verbay Zsolt citera kíséretével. 
Június 16. szombat: Reggeli torna, jó idő esetén fürdés a Miskolctapolcai Barlangfürdőben, délután látogatás a di-
ósgyőri várban. Este: ki-mit tudott főzni tábortűzön, gasztronómiai verseny, ünnepi vacsora. Előadás: A Bodnár Berta-
lan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont előadója bemutatja a Mártélyi TK-t és saját hód-kutatásainak 
eredményeit.  
Június 17. vasárnap: A sport és búb verseny eredményhirdetése, díjak átadása. Tábori munka közös kiértékelése, 
emléklapok átadása, táborterület eredeti állapotának visszaállítása. Következő évi tábor meghirdetése, közös fény-
kép, táborzárás. Csomagolás, pakolás, rendrakás, elbúcsúzás. 



 

 

HÍREK 
Angol nyelvi verseny 

A Littreratum angol nyelvi verseny megyei döntőjébe jutot-
tak az 5.a osztályból: Dávid Fanni, Deneus Eliza, Gabnai 
Virág, Horváth Dominik, Forgács Gábor. Felkészítő tanáruk: 
Gulyásné Auffenberg Noémi. Továbbá Kabát Goldina, 
Kőrösi Kamill, Novák Csongor, Márton Barnabás, Vigh And-
rea, Szabó Bálint és Tamás Gálos is, akiket Kissné Joó Judit 
tanárnő készített fel. A megmérettetésre május 20-án, Sze-
geden kerül sor. Szurkolunk diákjainknak! 

Ifjú Természettudósunk 
A Karácsonyi János Katolikus Gimnázium és a SZEGEDI 
által támogatott 6 fordulós Ifjú Természettudós Versenyen 
Szekeres Réka (8. a) 13. helyezést ért el. Gratulálunk! 

SPORT, SPORT, SPORT 
Városi Atlétika Verseny, I. és II. korcsoportos  

többpróba csapatverseny 2016. május 2. 
A Vasas pálya átépítése és az eső miatt elhalasztott megmé-
rettetés végül a városi sportcsarnokban került megrendezésre. 
Az alsóban testnevelést oktatók által felkészített és kiválasz-
tott tanulókat Kanderné Németh Györgyi tanárnő kísérte, 
akinek a versenyen Szabó Anita Mária és Győrfi Józsefné 
pedagógusok segítették a munkáját. Az 1-2. osztályosok 60 
m futásban és kislabdadobásban, a 3-4. évfolyamosok 60 m 
futásban, kislabdabobásban és távolugrásban mérték össze 
tudásukat.  
Az 1-2. osztályos fiúcsapat a 3. helyen végzett. A csapat 
tagjai: Burger Ábris 2.a, Balogh Márk 1.a, Varga Milán 
2.a, Suba Benjamin 3.a, Nándori Barnabás 2.a és Nagy 
Kristóf 3.b osztályos tanulók. Szintén bronzérmes lett a 3-4.
-es korcsoport lány csapata: Vadlövő Katarina 4.a, Erdei 
Nóra 4.a, Reisz Tímea 3.b, Igaz Réka 3.a, Pipicz Hajnalka 
5.a, Szabó Elvira 4.b. Kiváló dobogósaink osztályfőnöki és 
szaktanári dicséretben részesülnek.  
Az 1-2. osztályosok versenyében 4. helyezést ért el a Bány 
Boglárka 1.b, Szabó Hanna Panna 1.b, Gyulai Viktória 
2.a, Siket Mira Liliána 2.a, Engedi Enikő 2.b és Gabnai 
Anna 1.a alkotta csapat. Szintén a negyedik helyet szerez-
te meg a 3-4. korcsoportosok küzdelmében a fiúk csapata: 
Hudák Mátyás 3.a, Deneus Arthur 3.a, Bokor Richárd 3.b, 
Fekete István Áron 4.a, Soós Marcell 4.a, Madari Edvárd 
4.a és Nándori Gellért 4.a Ügyes versenyzőink szaktanári 
dicséretet és tantárgyi ötöst kapnak. Gratulálunk a remek 
eredményekhez és a felkészítő tanárok munkájához! 

Ping-pong verseny 
Befejeződött évfolyamonkénti, tavaszi ping-pong verseny a 
SZIGNUM-ban. A 7-8. osztályos fiúk megmérettetésében 
az alábbi eredmények születtek: Gyimesi Norman 8.b lett 
az első, 2. helyezett Magyar Gábor 7.b, bronzérmes Pipicz 
Gábor 7.a . A lányok 5-8. osztályos versenyében az első 
Gabnai Virág lett, 2. helyen Siket Enikő 5.b végzett, a 3. 
helyet Török Petra 5.b osztályos tanuló szerezte meg. Min-
den indulónak köszönjük a lelkes részvételt. Az abszolút 
győztes Kovács Bálint 5.a osztályos tanuló lett.  

Úszó sikerek 
Május 1-jén, Egerben rendezték meg a Dobó-kupa uszo-
nyos és búvárúszó országos versenyt. A Makói Úszó Klub 
SZIGNUM-os versenyzői nagyon szép eredményeket értek 
el. Varga Réka (7.b) 100 m felszíni 3. hely, Fülöp Bulcsú 
(3.b) 50 m gyors és 100 m gyors 1. hely, Dobó Dániel (3.b) 
100 m gyors 3. hely. A 4×50 m váltó a 3. helyen végzett, 
tagjai: Székelyhidi Apor (4.a), Fülöp Bulcsú (3.b) és Novák 
Bálint (2.a). Gratulálunk és további sikeres versenyzést kí-
vánunk! 

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 

Mészáros Ildikó 
Tördelés:  Hudák Szabolcs 
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TANULMÁNYI VERSENYEK 2015/16-OS TANÉVBEN 
Az idei tanévben már második alkalommal szervezték meg a 
levelezős,3 fordulós Honismereti Tanulmányi Versenyt Győr-
ben. Ez egy országos verseny az általános magyar műveltsé-
gért, általános iskola 3-7. évfolyamos tanulók részére. Célja: 
hazánk természetének, történelmének és nemzeti értékeinknek 
megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az iskolai tan-
anyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok figyelembevéte-
lével, érdekes és izgalmas felfedező feladatokon keresztül 
játékos megközelítésben. Ezen a versenyen a 4. b osztályból 3 
tanuló vett részt és a következő eredmények születtek:   
Sóki Lorina: országos I. helyezés (már 2. alkalommal) 
Bihari Krisztina Blanka: megyei: IV. helyezés 
Szabó Tamás: megyei VI. helyezés 

Bendegúz Tudásbajnokság 
Az idei tanévben alsó és felső tagozatos diákjaink is elindultak 
ezen a levelezős-internetes versenyen, összesen 29 fő. A 6 
fordulós versenyen játszva lehet tanulni, a résztvevők motivál-
tak lesznek, növekszik a tudásszomjuk. A megyei fordulót itt a 
városban a következő tanulók írhatták meg: 
4. évfolyam: Ágoston Eszter  34.  hely                      
2.évfolyam: Faragó Zsófia 73., Bihari Krisztina Blanka 3. és 6., 
Horváth Benedek 33., Föedl Ferdinánd 3. és 5., Kaposvári 
Dorina 59., Kurunczi Tamás 28., Mágori Levente 50., Sóki Lori-
na 7., Pósa Krisztián 51., Szabó Tamás 7., Tar Bernadett 3. 
 
Szeretném kiemelni, hogy Bihari Blanka és Föedl Ferdinánd 
bejutott az országos angol versenyre, melyet május 28-án 
rendeznek. Szorítunk Nekik! 
Mindenképp említést kell tennünk Tar Bernadettről, aki szintén 
megyei 3. helyezést ért el, de sajnos az ő kategóriájában csak 
az első helyezettek vehetnek részt az országos versenyen. 
Ugyancsak kiemelkedő Sóki Lorina (szövegértés), Szabó Ta-
más, Blanka és Ferdinánd (matematika) eredménye, akik azo-
nos pontszámokat értek el. Gratulálunk a versenyzőknek és 
jövőre várjuk a remek folytatást. 

Böngész levelező tanulmányi verseny 
Az alsó tagozatos gyermekek részére meghirdetett, 4 fordulós 
tanulmányi verseny eredményeit még izgatottan várjuk a 2. és 
4. évfolyamon. 

Iskolagyümölcs rajzpályázat 
Az iskolagyümölcs program rajzpályázatán kiemelt dicséretet, 
és jutalomként osztálykirándulást nyert a 4. évfolyam Kiskőrös-
re. Az elismerésen belül, kiemelt dicséretet kapott a 4. b osz-
tály. Felkészítő tanáruk Baloghné Kovács Éva. Gratulálunk! 

A tanulmányi verseny híreit Varga Erika tanítónő állította össze. 
Köszönjük! 

ESEMÉNYNAPTÁR 
május-június 

16. h Pünkösdhétfő. Munkaszüneti nap. 

18. sze Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon 

25. sze Kompetenciamérés a 4., 6. és 8. évfolyamon 

JÚN. 
6-7. h-k 

Ebédpénz fizetés (kéthavi, május-június) 

13. h Bankett 8. a. - b. osztályok 

14. k Bolondballagás 8. évfolyam 
Osztályozó értekezlet 

15. sze SZIGNUM nap 

19. v 8. a és b osztály ballagása 
TE DEUM – év végi hálaadó szentmise 

20-21. 
h-k 

Szóbeli érettségi 12. G 

22. sze Tanévzáró ünnepség 

24. p Tanévzáró értekezlet 


