
 

 

        

XII. évfolyam 6. szám 2016. június 

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium   

és Kollégium havilapja 

2015/2016: A REND ÉVE 

TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS  
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI SZÜNETET KÍVÁNUNK 

DOLGOZÓINKNAK, TANULÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK! 

KEDVES DIÁKUNK! 
    Végre, itt a nyár! Azt kívánjuk Nektek, hogy pihenjétek, aludjátok ki magatokat a szünet-
ben, ha van rá alkalom, utazzatok, lássatok világot, örüljetek a családi együttlétnek!  
Sok lehetőség vár… A pihenés nem jelent tétlenséget, segíts otthon a szüleidnek!  
 Ne feledd, Jézus Krisztus nem megy nyári szünetre, mindig veled van. Gondolj vele és szólj 
hozzá nap mint nap.  
Tanáraid által kért nyári teendőidről se feledkezz meg – megalapozod velük a jövő év jó 
eredményét.  

A tanévkezdéssel kapcsolatos, fontos információkról (tankönyvosztás, tanévnyitó) augusztusban tájékozódhatsz az 
iskola hirdetőtábláin és a honlapunkon. 
- Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök).  

Jó pihenést, tartalmas nyarat kívánunk! 
A SZIGNUM tantestülete    

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
„Nem elég a jóra vágyni: 

a jót akarni kell! 
És nem elég akarni: 
de tenni, tenni kell!” 

(Váczi Mihály)  
  A SZIGNUM nyolcadikosainak balla-

gási ünnepségére 2016. június 19-én, vasárnap került sor.  
A 8.a osztály tagjai: Bálint Nándor, Basturea Cristina 
Georgiana, Bencze Tünde Gyöngyi, Bende Flóra, Benke Aman-
da, Daróczi Kamilla Csenge, Dévai Kristóf, Fekete Fruzsina, 
Gilinger Boglárka, Horváth Martin, Kádár Eszter, Kiss Erik, Marsi 
Gergely, Márton Zsófia, Nagy Rebeka Tímea, Szekeres Réka, 
Tóth Dominik Renátó, Weszely Bence Tamás, Xu Leila Emília. 
Osztályfőnökük: Győrfi József tanár úr 
„Útjaink százfelé válnak, De szívünk egy célért dobog, Nekivágunk 

a küzdelmes mának, És épít karunk egy szebb holnapot.”  
(Arany János) 

 A 8.b osztály tagjai: 
Bader Zoltán, Balogh 
Zsolt, Frőhling Gergő 
József, Gyimesi Nor-
man, Illés Ákos, Kunos 
Márkó Gábor, Mezőfi 
János, Nacsa Gergő. 
Osztályfőnökük: Vigh 
Istvánné tanárnő 

  
Isten veletek! 
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ANDÓK VERONIKA: VAKÁCIÓ 
(részlet) 

Láttam a napot, súgta a szélnek: 
Várnak a tavak, csónakok, stégek. 
És tényleg a táblán virul egy szó, 
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 



 

 

FÓKUSZ - VAKÁCIÓ! 

IX. SZIGNUM NAP 
 

Rendkívül mozgalmas volt a tanítási év utolsó alkalma iskolánk közös-
ségének. A hagyományos SZIGNUM napunkon számos érdekes prog-
ram várta diákjainkat, amelyek szervezéséért köszönet illeti Borsosné 
Majoros Melinda tanárnőt és segítőit.   
 
     Képes beszámoló a 2015/16. tanév zárásáról: 

 

A közös megnyitó után a SZIGNUM tánckar mutatta be produkcióját. 
Szabó Anikó tanárnő tanította be a formációt. 

Nem EB mérkőzés volt, de foci volt a javából. 4:2-vel az idén a taná-
rok csapata győzedelmeskedett. Visszavágó jövőre.  

Nagyon csíptük a programot. Szerencsére a méhek bennünket nem. 
Wágner Aranka méhész bemutatója, avagy édes állomás I.  

Nem varázslat, csak az időjárás viccelődött: erdei iskola a tanterem-
ben. Vargáné Ica néni rendhagyó természetismeret órája.  

Nyeregben érezhettük magunkat…lovaskocsis városnézés SZIGNUM-
nap módra, hála érte a Silver Lovassport Egyesületnek.  

Sokszor látjuk úton, munka közben – de ezúttal ki is próbálhattuk. 
Nagy traktoros élmény a legkisebbeknek.  

Most lehetett az ideget feszíteni, sőt elismerés járt érte. Íjászkodás, 
avagy a próbálkozás a lényeg.  

Festéket tudna lőni, most az alapokkal ismerkedtünk.  

Baranta, avagy a nagy csata a parkban.  

Határtalanul jól érezték magukat – ez derült ki a hetedikesek erdélyi 
úti beszámolójából 

Az esztendő nagy projektje a SZIGNUM napon is: ezúttal a vakációs 
kapu öltözött színekbe.  

A kutya is szeretné… karkötőért fagyizás. Édes állomás II.  

Mindenkinek adott egy védőszentet a nyárra és feljogosított egy fa-
gyira a Marek tanár úr által készített karszalag.  

Nem tört borsot az orrunk alá, hanem sok érdekeset tudtunk meg: uta-
zás fűszervilágba.  

Tehetünk az erőszak ellen! Erasmus + foglalkozás Csapóné Mónika 
néni vezetésével. 

Tanár, diák, asztal: nem osztályterem, hanem szkander verseny.  

Totó, gyöngyfűzés, méta, karikadobás, ostorpattogtatás, kapitánylab-
da – eszközös ügyeskedés, okosodás széles tárháza volt a nap. 

Bezárult az iskolakapu, és kinyitotta a nyári szünet ajtaját.  

Fotók: Mészáros Ildikó tanárnő 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

Osztálykirándulás(ok) 
Először Kétegyháza utáni farmra kirándultunk idén. Ha-
mar nagy kedvenc lett a négy szabadon járó-kelő sza-
már. Lovas kocsival tettünk egy nagy kört, láthattuk a 
szürke marha és bivaly csordát, ill. a ménest. Gyönyör-
ködhettünk a lovak együtt mozgásában, ahogy tovább 
hajtották őket a legelőre. A farmon megtekinthettük a 
tanya múzeumot, régi gépeket, eszközöket ismerhettünk 
meg. Aztán érdekes kedves kis állatokat simogathattunk. 
Finom bográcsos ebédet, majd jégkrémet ettünk. Birtok-
ba vettük a játszóteret, közben folyamatosan lovagol-
hattunk. Többen fel is álltak a ló hátára. Délután még 
megvártuk, amíg az állatokat behajtják a karámokba. 
Egészen közel kerültek hozzánk, néhány méterről nézhet-
tük a hatalmas bivalyokat, marhákat. Sok élménnyel tér-
tünk haza, jó szívvel ajánljuk ezt a helyet másoknak is! 

 
Könyvtár és múzeum látogatás 

iskolai: magyar óra kere-
tében ismerkedhettek a 
gyerekek a könyvtárral 
városi múzeum: Móra Fe-
renc interaktív kiállítás, és 
tképpen megnéztük az 
egész múzeumot. Dicsére-
tet kaptak a gyerekek, 
hogy milyen szépen tudnak már olvasni! Óriási élmény 
volt szappanbuborékot fújni az udvaron.  
Görög templomlátogatás 
István atya vezetett körbe bennünket a templomukban, 
az egyik fiú a „szentképek királyságának” nevezte. 
Apátfalva 
Vonattal utaztunk ki, valaki most ült először vonaton. 
Igaz néhány perc volt csak a menetidő, de ez is élményt 
adott. Az „elektromos táskából” jött ki a jegy - éppen 
hogy ki tudta adni a 10 perc alatt. A homokkitermelőhöz 
mentünk először. Öt nagy homokhegyet hódíthattunk 
meg. Kagylót gyűjtöttünk, mezítláb menve talpmasszázs-
ban részesültünk, tele lettünk a falusi 
„csillámtetkóval” (homokszemek csillogása rajtunk). Majd 
Ica néni otthonába látogattunk el, ahol állatokat néztünk, 
felülhettünk a különböző gépekre, húzhattuk a lovas ko-
csit, hintót, szalmabálákon ugrálhattunk. Ebédre pizzát 
rendeltünk. Fantasztikusan éreztük magunkat, a legjobb 
napnak nevezték. 

 
Dóra doktornő rendelője és a mentőállomás 

 
Az orvosi életet ismerhettük meg közelebbről, a „leendő 
orvosok” és „mentősök”. 
Bogárzó 

 
Tavaszi családos kirándulás, együttlét sok jókedvvel, já-
tékkal, imával, összefogással, finom ebéddel… 
Keresztelő 
Nagyon szép ünnep az osztályunkban – összesen 13-an, 
az osztályból 6-an és 3 testvér keresztelkedett meg né-
hány hete. Év eleje óta készültünk valójában erre az al-
kalomra, és közvetlen előtte volt egy találkozás együtt 
szülőkkel, keresztszülőkkel.                          Fidelis nővér 
 

 

 

 

EGY VERŐFÉNYES NAP A KÖZELI GÁTŐRHÁZNÁL 
Június 7-én az osztályunk (1.b) kalandos útra indult egy 
lovas kocsin a város szélén található gátőrházhoz, ahol a 
Fodor család szívélyes vendéglátását élvezhettük! Volt 
ott minden, ami örömre adhatott okot:sok tüneményes kis 
állat (bárány, kis borjú, kölyök kutyus és még páva is!), 
csodálatos ellátás (bográcsos paprikás krumpli és finom 
sütemény), egy kis játszótér, a töltés, egy kedves hátas 
ló (aki türelemmel hordozta körbe-körbe az őt bátran 
megülő gyerekeket) és persze a mi széles jókedvünk!!! 
Délután még egy nagyon jó közösségépítő játékban is 
részt vehettünk: egy szivárványszínű ejtőernyő segítségé-
vel számtalan ügyességet igénylő és emellett vicces fela-
datot oldottunk meg! Nehezen akartuk elhagyni ezt a 
csodás helyet, de a hazautat megkönnyítette az a tény, 
hogy a városban még 
egy jó kis fagyizás 
várt ránk! Élményekkel 
telve, vidáman érkez-
tünk meg szüleink 
nagy örömére életünk 
első osztálykirándulá-
sáról! 

Az 1. b osztály 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

KIRÁNDULÁS GYULÁRA 
   A 3.a osztály május 25-én 
Gyulára kirándult. Már a 
buszon nagyon jó hangulat 
alakult ki, a gyerekek jókat 
beszélgettek, nevetgéltek, és 
előkerültek az uzsonnás cso-
magok is. Megérkezve Gyu-
lára a legnagyobb élmény a vár megtekintése volt. Ide-
genvezető mutatta be a vár történetét és vezette végig 
az osztályt a termeken. Nagyon érdekes volt a vár 
konyhája, a különböző fegyverek, a kínzókamra, a vár-
börtön stb. Ebédre finom pizzát rendeltünk. Ezután kö-
vetkezett a város megtekintése városnéző kisvonattal.  
Gyorsan repültek az órák a sok érdekes program, látni-
való során. Fáradtan, de tele élménnyel szálltunk buszra, 
és tértünk vissza Makóra.  
                                         Baróczi Tamás osztályfőnök 

3. B OSZTÁLY 
OSZTÁLYKIRÁNDULÁS – ÓPUSZTASZER – ÓRAREND 

Összeállította: Majorosné Rácz Krisztina of.  

 
 
 

KALANDOK KECSKEMÉTEN 
   Az idei kirándulás más volt, mint a többi. Mivel negye-
dikes osztály vagyunk, ezért Mónika néni 3 napos osz-
tálykirándulásra vitt minket Kecskemét környékére. Busz-
szal indultunk szerdán kora reggel és kb. 10 órakor már 
a Pannónia Filmstúdióban voltunk. Itt a filmgyártás kulisz-
szatitkait ismerhettük meg. Ezután megálltunk az MH9 
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisnál, amit csak kívülről 
nézhettünk meg, de így is elnyerte leginkább a fiúk tet-
szését. Később elfoglaltuk  Fülöpháza mellett  a szállás-
helyünket a  Naprózsa Erdei Iskolában. A fiúk a felső, a 
lányok az alsó szinten voltak elszállásolva. Mindenki ki-
csomagolta az otthonról hozott holmikat. Erdei játékok-

ban vettünk részt és sokat 
tanultunk a madarak viselke-
dési szokásairól is. Vacsora 
után zseblámpákkal egy 
"elveszett" műanyag bogár 
keresésére indultunk, ám bo-
gár helyett meglepetés várt 
minket a fák között. Mónika 
néni mindenféle finomságot és kincseket rejtett el nekünk. 
Jó buli volt, az eső vetett véget a keresgélésnek. Más-
nap szabad foglalkozás után madárgyűrűzésen, agya-
gozáson és madáretető készítésben vettünk részt. Szám-
háborúzni kezdtünk, de az eső megint eleredt. Pénteken 
reggeli után Bucka-túrára indultunk, ami eléggé kimerítő 
volt. Majd a csomagjainkkal búcsút intettünk. Megálltunk 
még ebédelni a McDonald's-ban és hazafelé vettük az 
irányt. 3-kor értünk Makóra. Felejthetetlen élmény volt, 
melyet köszönünk Győrfi Józsefné Mónika néninek, és 
Föedl Andrea tanárnőnek.               Horváth Viktória 4.a 

KIRÁNDULÁS A MÁTRÁBAN 
   Június 7-én, reggel, az iskola előtt gyűlt össze a 4.b és 
a 6.b osztály egy közös, háromnapos kirándulásra. Az 
úti cél Parádfürdő volt.  
   Az első nap az utunk egyenesen Magyarország leg-
magasabb pontjára, a Kékestetőre vezetett.   Felmen-
tünk a kilátóba, ahol gyönyörű panoráma tárult a sze-
münk elé. Ezután ajándéktárgyakat lehetett vásárolni a 
családtagjainknak, ismerőseinknek és rokonainknak. 
Majd utunk tovább vezetett a szálláshelyre. Délután pi-
hentünk, mert estére várt ránk egy éjszakai túra. A má-
sodik nap 11 km-es gyalogtúrán vettünk részt, ahol pa-
takokon keltünk át, megcsodálhattuk az Ilona-völgyi víz-
esést és lehetőségünk volt gipszkristály keresésére is. 
Ezen az estén csoportokra osztva, kincsvadászatra indul-
tunk. A meglelt ládában gyerekpezsgők voltak. Az utolsó 
napunkon a gyöngyösi állatkertet nézhettük meg.  
   Mind a két osztály nagyon jól érezte magát, mert a 
Mátra az ország egyik legcsodálatosabb tája.  

Nagy Petra és Vadlövő Anna 6.b  

SZARVASON JÁRT AZ 5.A OSZTÁLY 
Június 3-án, péntek reggel boldogan ült buszra osztá-
lyunk. Először az ország egyetlen ma is működő Száraz-
malmába látogattunk el, majd bejártuk  a szarvasi 
Emlékutat, meg-megállva hazánk emlékezetes történelmi 
eseményeit felidéző kopjafáknál. Vacsora után a kisvá-
ros érdekességeit fedeztük fel séta közben. A hosszúra 
nyúlt beszélgetések és játék után kissé fáradtan indultunk 
másnap reggel a Körösvölgyi Állatparkba, ahol a tanös-
vényt követve figyelhettük meg az Alföld állat- és nö-
vényvilágának ismerős képviselőit.  A séták és a kirándu-
lás után estére élményekkel gazdagodva tértünk vissza 
iskolánkhoz.                            Kissné Joó Judit osztályfőnök 

1. Indulás Utazás, külön autó-
busszal 

2. Interaktív történelem óra Feszty-körkép, séta a 
kisvárosi és nagyvárosi 

promenádon 
3. Földrajz A szegedi nagy árvíz: 

helyszín, térképisme-
ret, terepasztal, lát-

vány és hangeffektek 

4. Ebéd Hamburger 
  

  

5. Élménypark Csillagösvény labirin-
tus és sok-sok játék 

6. Indulás haza Élmények, fáradság… 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

SZARVASI SZÁMTAN – 6A-S MÓDRA 
1, mint egy osztály. 
2, mint két ötlet: Kiszombor vagy Szarvas. Az utóbbi nyert. 
3, mint három tánc. Nem máshol, mint a szarvasi vízi színház színpa-
dán. Country, angol keringő és verbunk. Az sem volt baj, hogy nem 
volt zene. A dallam bennünk volt. 
4, mint négy fő egy kenuban. A kirándulásunk központi és meghatá-
rozó élménye volt, amikor a Holt Kőrösön mentőmellényekbe beöltöz-
ve kenuzhattunk. Az helyes irány megtalálása és a fordulás nem volt 
mindig egyszerű: néhányszor eláztunk a vízi színpad szökőkútjaiban, 
néhányszor kisodródtunk a folyó szélére és előfordult hogy egymás-
sal ütköztünk. A verseny a lányok és a fiúk között pedig döntetlen 
lett. ☺ 
5, mint öt arkangyal. Mi tudjuk, ez miért érdekes. ☺  
6, mint hat óra alvás legfeljebb. ¾ 1-re bírtunk elcsendesedni 
(Mónika néni erőteljes ráhatására), de fél hétkor már fent voltunk.  
7, mint hét sátor. Kisebbek és nagyobbak. Sokaknak első élmény volt 
felverni egy sátrat és aludni benne. Ők megtanulták, hogy mielőtt 
letesszük a sátor alját, megnézzük, hogy mekkora göröngyökön és 
fűcsomókon alszunk majd. 
8, mint nyolc fiú és nyolc leány. Végig együtt, egymással és egymásért. Alakul a közösségi szellem. Segítettük egy-
mást (sátorverés), kiegészítettük egymást (evezés), biztattuk egymást (hosszú séták) és szórakoztattuk egymást 
(arborétum). 
9, mint kilenc alkalom, hogy elhaladtunk mellette és megnéztük Tessedik Sámuel evangélikus lelkész szobrát. 
10, mint tíz féle állat, amiket a kirándulás alatt láttunk. Teknős, szürke gém, emu, páva, vízisikló, béka, szarvasbo-
gár, pók és persze az elengedhetetlen macska és kutya.  
11, mint tizenegy épület, amelyeket a Mini Magyarországban és élőben is már láttunk. Parlament, Lánchíd, Hősök 
tere, Esztergomi bazilika, Cifra palota, Turul szobor, Egri vár, Tihanyi Apátság, Hévízi fürdő, pécsi Dzsámi és deb-
receni Nagytemplom. 
12, mint tizenkét óra éjjel, amikor az éjszakai túrára indultunk.  
13, mint tizenhárom menet szkander. A leghosszabb 20 (!) percig tartott. 
14, mint tizennégy kérdés, amelyet a hajókirándulás alatt tett fel nekünk a hajóskapitány. Sok vicces és tanulságos 
dolgot is megtudtunk, a jó válaszokért hajóvezetés és képeslap járt jutalomként. 
15, mint tizenöt perc, amíg a kenuzásban megázott ruhák az esti tábortűznél száradtak. Jó volt mellette beszélgetni 
és sokat nevetni. 
16, mint tizenhat fő, aki sötétben bújócskázott.  
ÉS… 1000, mint ezer százalék, hogy jól éreztük magunkat és lehet, hogy még egyszer életünkben visszatérünk 
Szarvasra. 

Csapóné Mátó Mónika tanárnő 
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KAPCSOLATOK, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉG 
ECOONE KONFERENCIA BUDAPESTEN 

 
   Május 27. és 29. között, péntektől vasárnapig Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hit-

tudományi Karán nemzetközi konferenciát rendezett az EcoOne Nemzetközi Ökológiai Hálózat. 
A résztvevők között civil szervezetek képviselői, egyetemi tanárok, kutatók, közhivatalok munkatársai, környezetvé-
dők és diákok is voltak. Többen érkeztek külföldről: Olaszországból, Belgiumból, Hollandiából, Brazíliából, Ecuador-
ból, Kanadából és a Fülöp-szigetekről. 
   Áder János köztársasági elnök rövid üzenetben köszöntötte a konferencia résztvevőit és eredményes tanácskozást 
kívánt. Székely János püspök megnyitó beszédében a teremtésvédelem bibliai alapjaira hívta fel a figyelmet, ki-
emelve a mértékletesség és az ajándékozás fontosságát, összhangban Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy!) kezdetű 
enciklikájával. 
   Az első napi tudományos előadások után a második napon gyakorlati tapasztalatok következtek: a konferencia 
kiemelt teret adott a környezeti nevelés bemutatásának. Egy budapesti óvónő és egy középiskolai tanár, valamint 
három olasz diák és tanárnőjük beszélt az intézményükben folyó munkáról, valamint egy kanadai építészmérnök mu-
tatta be a férjével közösen tervezett eco-házat. 
  Erről egy rövidfilmet is bemutatott, amit az interneten bárki megnézhet a következő címen:  
https://www.youtube.com/watch?v=7Ewv1WlS4KY 
   Befejezésképpen látogatást tettünk a Szemlő-hegyi-barlangban.                              dr. Páliné Brunner Éva tanárnő 



 

 

HATÁRTANUL 2016 
ERDÉLYBEN JÁRTAK A 7. ÉVFOLYAMOSOK 

   Nagy izgalommal vártuk ezt a közös kirándu-
lást. Május 17-én reggel hat órakor indultunk az 

iskola elől. A magyar-román határt átlépve első megállónk Máriaradna volt, 
ahol a helyi templomot néztük meg. Ezután Déva következett, ahol Csaba 
testvér gyermekotthonát tekintettük meg, illetve az otthonok történetéről tar-
tott nekünk egy kis beszámolót Nagyfalusi Éva néni. Majd egy hatalmas él-
ményben volt részünk. Egy különleges felvonóval mentünk fel a dévai várhoz, 
amilyenben még a csapat egyik tagja sem utazott. Itt is, mint minden neveze-
tesebb helyen meghallgattuk valamelyik évfolyamtársunk kiselőadását. Ezt 
követően Gyulafehérvárra mentünk, ahol az ezeréves bazilikát tekinthettük meg, majd elfoglaltuk szálláshelyünket a 
torockói kempingben. Az estét Peti bácsi vezette játékokkal zártuk. 
   Mivel a többi éjszakát már más szálláson töltöttük, reggelre mindenki összecsomagolva gyülekezett. Aznap egy 
nagyon szép túra várt ránk a Tordai-hasadékban, délután pedig a nyárádremetei hetedik osztályosokkal ismerked-
tünk meg. Az időjárás miatt a közös sportprogramok másnapra kerültek, így ekkor adtuk elő néptáncos produkción-
kat, amit ők kedves vendéglátással háláltak meg. Este egy nagy partival zártuk a közös programot.  
   A következő, a harmadik napon átsportoltuk a délelőttöt: 6 focimeccset és egy maratoni kézilabda mérkőzést ját-
szottunk a helybeliekkel, majd Mikházán megnéztük az ottani kis kolostort. Nagyon szép régies volt. Még a nővérek 
újonnan átadott házába is felgyalogoltunk a Bekecs-hegy oldalába, ahol Vera nővér mesélt ottani munkájukról. 
   A következő napon Farkaslakára mentünk, ahol Tamási Áron szülőházánál emlékeztünk az íróra rövid verses össze-
állítással és énekekkel. Az ottani bazársort is végigjártuk, és kedvünkre vásárolgathattunk. A délutánt a parajdi só-
bányában töltöttük. Mi ezt élveztük a legjobban. Esténként énekeltünk és az aznap hallottak alapján kvízeken vettünk 
részt. 
   Az ötödik napon indultunk haza. Útközben megálltunk Kolozsvárott, ahol rövid városnézés után belecsöppentünk 
egy jelmezes felvonulás kavalkádjába. Utolsó megállónk Körösfő volt, ahol utolsó lejeinket is elkölthettük. Így indul-
tunk haza.  
   Makóra már vasárnap hajnalban érkeztünk. A nagy éjszakai hidegek ellenére nagyon-nagyon élveztük a kirándu-
lás minden percét. ☺                                      Kordás Patrícia 7.b, Pap Erős 7.a, Pipicz Gábor 7.a, Stachó Natália 7.b 
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KÉTSZER IS MEGMENTETTÜK DR. BUBÓT 
   Két reggel is megmentették ugyanazt, az iskola udvarára tévedt kisbaglyot a 
Szent István Egyházi Általános Iskola diákjai és a pedagógusai. A madár, a má-
sodik mentőakció után, a Szegedi Vadasparkban talált otthonra. 
   Feltehetően a fészkéből esett ki az a pár hetes kuvik, akit a SZIGNUM diákjai 
az iskolaudvaron találtak meg a hét közepén. – A csatornafedélen ült és látható-
an nagyon meg volt szeppenve. Szerintem nagyon félt az ismeretlen környezettől 
meg a zajtól. Tanácstalanok voltunk, hogy mi lenne neki a legjobb, ezért egy 
dobozba tettük és bevittük az igazgatóiba. Én fogtam meg, egyáltalán nem volt 
félelmetes – mesélte el az eset körülményeit Szabó Elvira Katalin negyedikes 
tanuló. A kismadár a gyerekek között gyorsan népszerű lett, és egyből nevet is 
kapott, a rajzfilm után Bubó lett. Ebben inkább a gesztus értékelendő, mert mint megtudtuk, a népszerű tollas doktor 
fülesbagoly, az iskolába tévedt fióka viszont csak a rokonságába tartozó fajta és sokkal kisebb is nála. Mindez 
azonban nem okozott valószínűleg identitászavart a kis tekergőnél, aki egy napot tölthetett a vezetői iroda csendjé-
ben. – Azt a tanácsot kaptuk szakemberektől, hogy amikor kiürült az iskola és kissé besötétedett, akkor tegyük fel 
egy fára. Ott majd a hangjelzéseit érzékelik a szülők és érte mennek. Így is tettünk – avatott be a mentőakció részle-
teibe Puskás Kornél történelem tanár, akinek hobbija az ornitológia. Hogy az éjszakai nagy esőzés, vagy egyéb kö-
rülmény zavarta-e meg a családegyesítést, nem tudni, de a kisbaglyot a reggel másnap is az udvar közepén találta. 
Bubót ezúttal már ismerősként üdvözölték a tanulók és a pedagógusok, bár ennek ő semmi jelét nem adta. Érzékelhe-
tően biztonságban szeretett volna lenni, amit ezúttal az iskola sem bízott a szerencsére. Egy szülő segítségével a ma-
dár a szegedi Vadasparkba került, ahol érdeklődtünk a további sorsáról. – Jól van, táplálkozik, és így minden esélye 
megvan arra, hogy életben maradjon. Miután kellően felerősödött, visszaengedjük majd a szabadba – tájékoztatta a 
SZIGNUM-ot a Vadaspark munkatársa, akitől azt is megtudtuk, gyakran visznek be hozzájuk különféle állatokat. Ők 
mindannyian a Természetvédelmi Mentőközpontba kerülnek, ahol szakszerű gondozást kapnak és utána természetes 
környezetükbe kerülhetnek ismét.  
   A kuvik a bagolyfélék családjába tartozik és régen a halálmadár elnevezéssel is illették, helytelenül. A kisebb rág-
csálók mellett ugyanis, a lámpafényre gyűlő bogarakkal is táplálkozik. Mivel régen csak a beteg ágya mellett volt 
világosság, ezért ítélték meg tévesen a virrasztók a jövetelét és szándékait. Bár a fióka az iskolába nem tanulási cél-
lal érkezett, ám valószínűleg sokat okult a helyzetből. A segítők pedig ugyan nem akartak, de vizsgáztak – ember-
ségből jelesre.                     Szabó Anita 
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8. ÉVFOLYAM - BANKETT, 2016. 
Nyolc örömökkel és küzdelmekkel tarkított esztendő után 

hamarosan búcsúzik a SZIGNUM-tól a 8. évfolyam! Ebből az 
alkalomból június 13-án, hétfőn tanáraikkal közös agapén vet-
tek részt a végzős diákok. 

Az est meghatározó gondolata szerint a felhőtlen diákévek 
hamar elrepülnek, de a küzdelem kisebb- nagyobb formában 
mindannyiunk életét végig kíséri.  S mint azt Madách Imre vi-
lághírű drámájából, Az ember tragédiájából jól tudjuk, az emberi lét célja – a küzdés 
maga! De hívőkként diákjaink a mű záró sorait is magukkal fogják vinni útravalóul: - 
Bízva bízzál! 

Mindezek alapján nem lehetett véletlen, hogy a fellépő diákok ajándékműsorukként a 
Madách-mű alapján Karinthy Frigyes által írt, jóval könnyedebb és humorosabb hang-
vételű –Az emberke tragédiája című paródiát adták elő, nagy sikerrel. 

A 25 szereplő diák jelmezekben, díszletek előtt, a korok hangulatát sejtető zenei hát-
térrel járta végig Ádi, Évi és Luciferkó történelmi korokon átívelő megálmodott útját.  

Az előadott művet betanította és színpadra állította Mészáros Ildikó tanárnő és Győrfi József tanár úr. Segítsé-
gükre voltak még Vígh Istvánné és Kissné Joó Judit tanárnők. 

Szereplők: 
Ádi: Marsi Gergely, Évi: Xu Leila, Luciferkó: Bálint Nándor, Istenke: Mezőfi János, az angyalok kara: Daróczi Ka-

milla, Dévai Kristóf, Illés Ákos, Kunos Márkó, Ádi-fáraó: Frőhling Gergő, Ádi-Miltiádész: Weszely Bence, Ádi-
Kepler, Föld-tanár úr: Kiss Erik, narrátorok: Basturea Cristina, Bencze Tünde, Bende Flóra, Benke Amanda, Fekete 
Fruzsina, Gilinger Boglárka, Horváth Martin, Kádár Eszter, Márton Zsófia, Nagy Rebeka, Szekeres Réka, Szent Peti: 
Balogh Zsolt, Teológus: Nacsa Gergő, tudós a falanszterben: Tóth Dominik, valamint egyiptomi rabszolgák, görög 
harcosok- kereskedők, római nép, keresztesek, londoni árusok, falanszterlakók, kutya, macska, templomok, fák, virá-
gok, felhők  – mindannyian.              Győrfi József tanár úr 
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GYERMEKNAPI SZÍNEZÉS 
   2016. május 29-én, „A nagy színezés” címmel, a Hagymaházban a makói álta-
lános iskolás tanulók közös kép-akciója és kiállítása zajlott, melyet Brzózka 
Marek szobrászművész,  intézményünk rajztanára nyitott meg. Az ötletgazda 
Szántó Cecília Mária festőművész volt, akinek munkája nyomán még márciusban 
a SZIGNUM-ban sikerrel zajlott az óriásszínező projekt. Ezt követően, Makó Vá-
ros Önkormányzatával és a Hagymaházzal együttműködésben szervezett, gyer-
meknapi művészeti program jött létre. Ennek részeként bemutatták a diákok az 
előre elkészített alkotásaikat, amivel reprezentálták intézményüket. A felkérés 
célja a vizuális gondolkodás, az igényes alkotói munka fontosságának hirdetése, népszerűsítése és a közösségépítés 
volt. A május utolsó vasárnapján rendezett akció keretein belül, közös makói tájképet készítettek a jelenlévők. A 
rendezők ezzel a rajzolásra, a színességre, a város összefogó és építő értékeire kívánták felhívni a figyelmet. Ez 
utóbbit megvalósítva, a látogatók is beleszínezhettek a közös képbe, amely június 13-ára készült el teljesen. Az 
elkészült gigantikus műveket a Hagymaházban állították ki.  

A 2. VILÁGHÁBORÚBAN,  
LAJOSMIZSE HATÁRÁBAN LEZUHANT LENGYEL PILÓTÁK EMLÉKMŰVE 

   „Az 1944-es esztendőben lezuhant, Halifax típusú segélyszállítmányozásra 
átalakított bombázó repülőgép egyike volt a varsói felkelésnek segítséget 
szállítóak csoportjának. A fiatal lengyel pilóták nagy bátorságról és elszánt-
ságról tettek tanúságot, vállalva a teljesítőképesség határáig feszített külde-
tést. Az Olaszországot Lengyelországgal összekötő légiút Magyarországot 
navigációs okok miatt keresztezte. Budapest térségében a gépet találat érte, 
a repülő legénysége Lajosmizse határában életét vesztette. A légi akciók, 
háborús küldetések inspirálta elképzelésben egy sík képből a térbe kilépő 
repülők áttört, légies formát alkotnak. Magával ragadó a repülők formája és a szigorú rend szerint rajokba szer-
veződő gépek képi világa. A higgadt, precíz matematikai rendszer (a repülő század a levegőben), perspektív, 
életteli, izgalmas szövetet mutat. A kompozícióban a repülőgépek formáiból felépülő ív a plasztikai játékon túl 
olyan szimbolikus sírjel is, ami méltó emléket állíthat az életét vesztő hét fiatal pilóta tiszteletére.”(Egy lengyel Hali-
fax tragédiája. Lajosmizse, 1944. augusztus 26. c. kiadványból)A Brzózka Marek szobrászművész által készített 
emlékmű avatóünnepségét 2016. május 25-én rendezték Lajosmizsén. Az alkalom védnöke Roman Kowalski 
volt, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete.  
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KERÉKPÁRRAL A TÖRTÉNELEM DŰLŐÚTJAIN 

   Kis csapatunk június 11-én, szombat délelőtt vágott neki a közel 70 km-es útnak. 
A Szikáncs- Csókás - Erzsébet - Csomorkány - Békéssámson - Csókás - Makó távot 
több pihenővel megszakítva kora estére, de még a nagy esők előtt teljesítettük. 
Horváth János, a csapatunk vezetője GPS-eket megszégyenítő módon navigált kü-
lönböző, emberek által is ritkán járt utakon. A nap programja szinte kronologikus 
sorrendben haladt. Csomorkány középkori település, melyet tatár és török hordák 
elpusztítottak, de XIII. századi templomának romjai még ma is láthatóak. Egy török 
kori hídon áthaladva Békéssámson felé vettük az irányt. Itt az új építésű templom-
ban vezetőnk orgonajátéka koronázta meg a napunkat.   
   A hazafelé vezető úton egy 1963- ban lezuhant repülőgép roncsai mellett elhaladva a csókási iskola emlékhelyét 
is megtekintettük. Utunk végig baleset- és defektmentesre sikerült mindenki legnagyobb örömére. A nap végén kel-
lemesen elfáradva és ropogósra sülve érkeztünk Makóra.                Kúsz Tibor 
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VERSMEGZENÉSÍTÉSBŐL ROCKZENEKAR –  
VOLT EGYSZER EGY METALSTORM… 

Nem neveztük őket a Szignum zenekarának, pedig… 
   Immár másfél évtizedes hagyomány, hogy Gyulán 
Simonyi Imre tiszteletére szavalóversenyt, sőt, az utóbbi 
jó néhány évben versmegzenésítő versenyt hirdettek. 
Akkortájt, kétszer is elindult ezen a megmérettetésen a 
Szignum csapata, három osztálytárs: Kadácsi Árpád, 
Oláh László és Szabó György. Egy alkalommal egy 
dob (Bálint András), másszor női hang (Ormándlaky 
Szintia) egészítette ki a gitártrió harmóniáit. Mindkét-
szer második helyezést értek el, de nem is ez volt a 
lényeges, valójában az élményért mentünk, hiszen más 
iskolák diákjai is komoly, színvonalas produkciót nyújtottak – leginkább az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium növendékei tették magasra a lécet.  
   Ám második alkalommal a zsűri egyik tagja hosszan beszélt arról, hogy csak a legnagyobbak tudnak magas 
szinten basszusgitározni és énekelni egyszerre, ő ezt most megcsillanni látta Kadácsi Árpi tehetségében, azaz érde-
mes lenne ezt a vonalat folytatnia. Nem állítom, hogy innen kezdődik a MetalStorM létrejötte, de szakmailag talán 
a legnagyobb elismerést ekkor kapták.  
Amikor elballagtak, megmaradt az igényük az együtt zenélésre. A triót egy dobos, szintén egykori szignumos diák, 
Horváth Gábor és egy énekesnő egészítette ki. Egyszer még visszalátogattak Alma Materükbe zenélni, de a helyi 
lehetőségeknek megfelelően többnyire vendéglátókban léptek fel. Most pedig búcsúkoncertjüket a grillfesztiválon 
tartották.  
   Búcsúkoncert – furcsán hangzik, hiszen nem tudhatnak maguk mögött több évtizedes karriert, bár nekem vannak 
még emlékmorzsáim róluk.  
   Egy alkalommal az Utazz velünk!-sorozat keretei között Moszkváról tartottam előadást. Adódott az alkalom: 
megkértem őket, hogy játsszák el a Podmoszkovnüje vecsera c. ismert orosz dalt. Természetesen nem mondhattak 
nemet: Rakonczás Pál, a magán zeneiskola tanára segített felkészülni a produkcióra. (Ő és a Kis party zenekara 
volt a búcsúkoncerten az „előzenekar”.) Számomra az akkori előadást az tette feledhetetlenné, hogy együtt énekel-
hettem velük.  
  Most csak én nosztalgiázom egy búcsúkoncert ürügyén néhány emlékfoszlány pillanatképe fölött: próbák az egy-
kori konditeremben, akkordtanítás egy kisfiúnak a buszon Gyula felé, mártélyi kardozás a sátorvasakkal, délutáni-
esti gitározás-éneklés az osztálykirándulásokon, tatai sárkányhajózás… mind hozzájuk kötődő zene és ritmus...  
   Mostanra más ritmust diktál az életük: felnőttek, komoly, dolgozó emberekké, „nagy motorosokká” váltak és egy 
korszakot le akartak zárni – innen a búcsúkoncert. Én pedig büszkeséggel a szívemben mondhatom, hogy most is a 
Szignum (egykori) tanítványaiként álltak színpadon.         Mészáros Ildikó tanárnő 

FILMES SIKER 
     Szabó Bálint, a SZIGNUM Vizuális tehetségműhelyének diákja az 5. Ökumenikus 
Diákfilmszemlén Művésztelep című dokumentumfilmjével dicséretben részesült. Tanulónk 
két éve foglalkozik filmkészítéssel, ezt az alkotását 10 évesen készítette teljesen önálló-
an forgatástól a vágásig. Bálint tagja a Makói Videó- és Művészeti Műhelynek is, tanára 
és tehetség mentora Czibolya Kálmán stúdióvezető. A verseny eredményeit, a verseny 
alkotásainak linkjét, a szemlén készült fotókat az www.okudiakfilm.hu honlapon lehet 
megtekinteni. 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT VELÜNK TÖRTÉNT 
KÖNYVAJÁNLÓ 

Leiner Laura: Szent Johanna Gimi 
 

   Leiner Laura új, tiniknek szóló sorozata nemcsak attól egyedi, hogy szerzője fiatal magyar 
írónő, hanem azért is, mert manapság a piacon intenzíven jelen lévő vámpíros, fantasy, 
ezoterikus, természetfölötti könyvek mellett üde színfoltot képvisel. 
   A Szent Johanna Gimi egy sorozat mai magyar fiatalokról, fiatalok számára. A regény során a fiatal főszereplő 
Rentai Renáta naplóján keresztül ismerkedhetünk meg a mai gimnazisták életével, gondjaival, örömeivel. A Szent 
Johanna Gimi ugyan nem egy átlagos gimnázium, inkább egy olyan ideális hely, ahova mindenki szívesen járna, de 
a különböző karaktereken keresztül, mindenki rátalál saját gimnáziuma tipikus tanáraira és diákjaira. A tanárok 
között felfedezhetjük a szigorú és tiszteletet parancsoló irodalomtanárt és a nagyon lelkes, kedves és megengedő 
osztályfőnököt egyaránt. 
   A padsorokban ülő diákok között is megtalálhatóak a tipikus karakterek, az ultraokos Kinga, a butácska, de na-
gyon melegszívű legjobb barátnő, Virág, a szuperintelligens, különc Arnold és természetesen a nagymenő, kevésbé 
odafigyelő fiúcsapat. A főszereplő Renáta okos és szorgalmas lány, aki kissé félénk ugyan, de nagyon jól képviseli 
magát a mai fiatalság útkeresésének viszontagságait, középpontban a szerelemmel, reménykedéssel, vágyakozás-
sal, csalódással. A regény a mai fiatalság stílusában íródott – sok humorral, és természetesen nem hiányozhatnak 
belőle az iskolabulik, a mai trendi zenék, a sulirádió, a suliújság, a gördeszka, az osztálykirándulás, a zenélés, az 
msn, a facebook, mySpace és egyéb mai vívmányok. A sorozat nyolckötetes, egy kötet egy félévet ölel fel, így ta-
núi lehetünk a szereplők fejlődésének, változásának a négy gimnáziumi év során. 

Ádók Eliza és Stachó Natália 7.b 
 

ELEONOR H. PORTER: AZ ÉLET JÁTÉKA 
   A könyvet, amit most olvasok, egyszerűen nem lehet letenni, nagyon ajánlom mindenkinek, a címe: Az élet játéka. 
A könyv egy kislányról, Pollyannáról szól, akinek édesapja misszionárius, édesanyja pedig már nem él. De sajnos 
Pollyanna édesapja is elhalálozik, és így kerül az édesanyja húgához, Polly nénihez, akinek ezzel fenekestül felfor-
dítja az életét. Polly nénihez nemrég került egy új cseléd, Nancy, aki mindenkinél jobban megismeri Pollyannát. 
Pollyanna eléggé bőbeszédű és virgonc kislány. Polly néni nem veszi jó néven, ha a kislány az édesapjáról beszél 
és nagyon érdekesnek tartja Pollyannát, hogy mindennek tud örülni. 
Pollyanna közben megismerkedik Bean Jimmyvel, akit be is akar fogadni. Sokat beszél arról az ottani nőegyletről, 
ahol az édesapja misszionárius volt. Megismerkedik Snownével, Pendleton Johnnal és sok más emberrel is, köztük 
Chilton doktorral, Polly néni régi udvarlójával. 
   Az orvos gyógyszer helyett Pollyannát írja fel a betegségekre, mert észrevette, hogy sokkal jobb a betegeknek 
a gyógyszereknél a mindennek örülő kislány. 
Pollannát egyszer csak baleset éri, és eltörik a lába és ekkor tanítja meg drága Polly nénikéjét a játékra, az élet 
játékára, ami így néz ki: Pollyanna és az édesapja egy missziós hordóból éltek. Pollyanna nagyon szeretett volna 
egy játék babát, de sajnos egy pár mankó érkezett helyette. Ekkor kezdte az édesapjával játszani a játékot. Az 
édesapja azt mondta neki, hogy örüljön, hogy nem kell használnia. Innentől kezdve Pollyanna mindenben azt keres-
te, aminek örülhet. A leglehetetlenebb helyzetekben is megtalálja az örömöt. 
   Tulajdonképpen ezért születtünk a világra, hogy örüljünk, hogy keressük az örömöt. Ebben a könyvben a gyerme-
ki szív változtatja mega felnőttek világát – ami gyakran elég mogorva és búskomor – szinte játszva. A legjobb a 
könyvben, hogy van folytatása (ami Pollyanna felnőttkorát mutatja be), „Az öröm játéka örök” címmel jelent meg. 

Hudák Anna 7.b 
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VELÜNK TÖRTÉNT MIÉNK EZ AZ OLDAL 

HÍREK 
Tanulmányi sikerek 

A Tudásbajnokság idei tanévének megyei döntőjén tanulóink szép tantárgyi sikereket értek el. Matematikából Biha-
ri Krisztina Blanka (4.b) a 6., Föedl Ferdinánd (4.a) az 5. és Szabó Tamás (4.b) a 7. helyen végzett. Irodalom, szö-
vegértés kategóriában Sóki Lorina (4.a) a 7. helyezett lett. Putz János Flórián angol kezdő kategóriában a 13. lett. 
Felkészítő pedagógusok: Föedl Andrea, Győrfi Józsefné és Varga Erika. Ugyanezen a versenyen Bárdi Kata és 
Igaz Dániel (6.a) történelemből arany, Ferenczi Hunor (6.a) angol nyelvből és történelemből bronz, Sándor Alexa 
(6.a) történelemből bronz fokozatot szerzett. Felkészítő pedagógus Hudákné Vizhányó Gyöngyi. Gratulálunk!  

Országos első hely 
Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny győri döntőjében Sóki Lorina (4.b) történelemből az 1. helyen vég-
zett. Felkészítője Varga Erika tanárnő. Ugyanitt irodalom, szövegértés tantárgyból a 7. helyet szerezte meg. Gra-
tulálunk! 

Rajzpályázat 
A Katolikus Karitász által kiírt, „Embertől emberig” elnevezésű rajzpályázaton Erdei Nóra (4.a) különdíjban, egy 
értékes ajándékcsomagban részesült. A 3.a, 4.a és 4.b osztályok induló diákjai kreatív rajzaikért emléklapban ré-
szesültek. A versenyre Baloghné Kovács Éva tanárnő készítette fel a tanulókat.  



 

 

SZIGNUM - OLDAL 

KERÉKPÁROS TÁBOR  
A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre  

2016. július 18-ától 22-éig  
nyári tábort szervez Debrecen, Nagykároly,  Nagyvárad környékére. 

A tervezett program: 
- Július 18. hétfő: Makóról indulás fél 8-kor: Tótkomlósig kerékpárral, onnan vonattal megyünk Mezőtúrig. Rövid 
bicajozás után ismét vonatozunk Hajdúszoboszlóig. Strandolás után kerékpárral érkezünk estére Debrecenbe.  Szál-
lás: Svetits Intézet. Egész napra elegendő ennivaló szükséges.  Kb. 90 km 
- Július 19. kedd: Debrecenben alapos élelmiszer-bevásárlás után fölkeressük Alíz nővér sírját, majd a nyírábrányi 
határon átkelve Romániában tekerünk Nagykárolyig. Este városnézés. Szállás a városban.       Kb. 80 km  
                                                              
- Július 20. szerda: Ady Endre és Kölcsey Ferenc szülőfaluját (Érmindszent illetve Sződemeter) útba ejtve változatos 
utakon tekerünk Nagyváradig. Este közös meleg étkezést tervezünk. Szállás a kanonoksoron.  Kb. 120 km   
         
- Július 21. csütörtök: Nagyváradi városnézés után immár Békés megyei tájakon kerekezünk Mezőberénybe. Meleg 
vacsora után szállás a Petőfi Evangélikus Gimnáziumban. Kb. 100 km  
- Július 22. péntek: Hazaút Csorváson, Tótkomlóson keresztül. Érkezés este 8 óra körül. Kb. 100 km 
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: Személyi igazolvány vagy útlevél, diákigazolvány, európai egészségbiztosítási kártya, 
vízhatlan, sportos öltözet, sapka, fürdőruha, fényvisszaverő mellény és megbízható kerékpár. 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) 4 éjszakai szállás, 2 
vacsora, belépők, a vonat díja: 11 000 Ft. 
Jelentkezés 3000 Ft befizetésével június 14-éig az igazgatói vagy a gaz-
dasági irodában; iskolai kerékpár ekkor igényelhető!  
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. 
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ORSZÁGOS EREDMÉNYEK A SZIGNUM-BAN 
Négy tanuló kiváló eredményt ért el országos tanulmányi döntőkben a makói Szent 

István Egyházi Általános Iskolában. Bihari Krisztina Blanka, Jernei Ákos, Sóki Lorina 
és Szabó Tamás negyedik osztályos diákok levelező versenyeken szerepeltek kiváló-
an.  

- A remek helyezések a gyerekek egész éves szorgalmas munkájának gyümöl-
csei. Másfél havonta kapták a feladatokat, amelyeket önállóan oldottak meg. 
Természetesen, ha kértek segítséget az értelmezésben, akkor tudtak hozzánk for-
dulni, de alapvetően saját maguk végezték a kutatásokat. Örülünk annak, hogy 
kitartóak voltak és törekedtek arra, hogy tudásuk legjavát nyújtsák. Ez egy szép 
visszajelzés számunkra is – számoltak be a közös tevékenységről a felkészítő pe-
dagógusok, Baloghné Kovács Éva és Varga Erika tanárnők. 

A diákok maguk választhatták ki, mely tantárgyakból szerették volna megmé-
rettetni magukat. Sóki Lorina egy összetett területen próbálta ki magát, sikerrel, 
az Országos honismereti versenyen az I. helyet szerezte meg. – Nagyon jó érzés, 
hogy én lettem a legjobb, anyukámék is büszkék rám. Szerettem a feladatsorokat 
megoldani, bár néha nehezek voltak, de sok érdekesség is szerepelt köztük. Sze-
rintem sokat tanultam is közben. Ha lehet, jövőre is indulni fogok. – tudtuk meg 
Lorinától, aki elárulta, hogy a nyarat is tartalmasan tölti majd, rajztáborba megy, 
olvasni fog és játszik majd a kutyájával. Hasonlóan kreatív vakációt tervez Bihari Krisztina Blanka is, aki szeretne 
sokat négylábú kedvenceivel foglalkozni és lovagolni a pihenés mellett. Amit mindenképpen megérdemel, hiszen a 
Tudásbajnokságban, angol haladó kategóriában az országos 5. helyen végzett. – A matematika mellett ez a ked-
venc tárgyam. Az idegen nyelvi feladványoknál az volt a nehézség, hogy sok olyan igeidő is volt, amit még nem 
tanultunk, ezért sok új ismeretre tettem szert. De ezt hasznosnak gondolom, mert az angolra mindenképpen szüksé-
gem lesz később is – árulta el Blanka, aki másodikos kora óta versenyez. Nem úgy, mint a két fiú, Jernei Ákos és 
Szabó Tamás, akik most először indultak el csapatversengésben. Azt hogy jól tették, bizonyítja, hogy az Országos 
Levelezőverseny negyedikesei közül, angolból a 2. helyet szerezték még. – Elég jól összedolgoztunk; igazságosan 
szétosztottuk az egyéni feladatokat, a közöseken pedig együtt munkálkodtunk. Alaposan próbára tették a tudásun-
kat, de ezt nem bánjuk – avatott be a részletekbe a két barát, akik nem számítottak a dobogós helyezésre, de 
nagyon örültek neki. Csakúgy, mint tanáraik és szüleik, akik minden indulónál büszkék a szép eredményekre.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB – 

 
GYEREKRECEPTEK: 
Június:  
Cseresznyés-meggyes turmix 
 
Hozzávalók: 
400 g cseresznye vagy meggy 
vegyesen 
1 bögre víz vagy ásványvíz 
késhegynyi fahéj 
méz vagy cukor ízlés szerint 
 
  Érdekességek: 5 szuper programjavaslat a nyárra 
 

• Készítsetek és eregessetek papírsárkányt.  
• Sátrazzatok a saját kertetekben. Feküdjetek ki egy 

plédre este sötétedéskor, és miközben nézitek a ra-
gyogó csillagokat, beszélgessetek nagyokat. 

• Gyűjtsetek mutatós kavicsokat és rajzoljatok, fessetek 
rájuk.  

• Tartsatok buborékfújó versenyt a barátaitokkal. 
• Készítsetek jeget, ha kész, törjétek meg húsklopfolóval, 

majd készítsetek belőle friss mentás-málnás (vagy bár-
milyen ízű) jégkását.  

Egy perc humor:  

 
 
 
 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Szenilla 
nyomában – amerikai, 
családi animációs film 
A Disney-Pixar egyik 
legjobban várt animációs filmje a nagy sikerű Némó 
nyomában folytatása. Az aranyhal-memóriájú kék ha-
lacska elindul, hogy válaszokat találjon a múltjával kap-
csolatos kérdésekre. Kicsoda ő? Kik a szülei? Miért nem 
emlékszik semmire? És vajon hol tanult meg ámbrásul? 
Útja során barátai Marlin és Némó is elkísérik. 

 

BÉLYEG-GYŰJTEMÉNY: JELES MAGYAROK - Liszt Ferenc 
Liszt Ferenc a XIX. század egyik legjelentősebb romanti-
kus zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongo-
raművésze. Első zongoraleckéit édesapjától kapta, aki 
maga is több hangszeren játszott. A tehetséges fiú sop-
roni és pozsonyi koncertje idején még 10 éves sem volt, 
mikor gyönyörű játékával már közönségsikert aratott. 
A bélyegkép Liszt Ferencet ábrázolja. A sorszámozott 
blokk keretrajzán montázsszerű grafikai megfogalma-
zásban a művész életét és munkásságát megörökítő kom-
pozíció található. A bélyegképtől jobbra az Esztergomi 
Bazilika épületének részlete tűnik elő emlékeztetve Liszt 
Ferenc, a Bazilika felszentelése alkalmából komponált 
„Esztergomi mise” c. művére. A blokk keretrajzának fő-
motívuma a kor divatja szerinti árnykép, melyen a mű-
vész és a pegazussá változó zongora található. A mon-
tázs hátterében egy változó színcsíkokból álló, örvénylő, 
pulzáló szivárványsáv húzódik úgy, ahogy ma a számító-
gép vizuálisan képes megjeleníteni a zenét. A keretrajz 
alsó részén egy Liszt idézet ol-
vasható: „Egyetlen zenészi tö-
rekvésem volt és volna, hogy 
gerelyemet a jövendő határta-
lan térségeibe hajítsam.” A mon-
tázs hátterében, alnyomatként a 
XIX. Magyar rapszódia kézirat 
első oldalának részlete látható. 

KEDVES NAGYÍTÓ OLVASÓK! 
MŰVÉSZETI ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG SZÉP NYARAT KÍVÁNUNK!  



 

 

HÍREK 
TANULMÁNYI ÉS SPORT EREDMÉNYEK 

Próza- és versíró siker 
KPSZTI által meghirdetett, Szent Márton év pályázatain próza
- és versírás kategóriában kiváló eredményeink születtek. 
Kurusa Diána (7.b) II. lett, Ádók Eliza Erika (7.b) és Szekeres 
Hunor (7.a) dicséretben részesültek. Ugyanitt Ádók Robin, 
Kurusa Diána (7.b), Pap Erős (7.a), Xu Leila (8.a) szépen hely-
tálltak.  Mészáros Ildikó tanárnő készítette fel diákjainkat. 
Gratulálunk! 

Böngész Országos Tanulmányi Verseny 
Az idei tanév megmérettetésében olvasás, szövegértés tan-
tárgyból Kaposvári Dorina Liza, Kis Gabriella Luca és Horváth 
Benedek (2.a) az országos 7. helyet szerezték meg. Felkészítő-
jük Borsosné Majoros Melinda tanárnő volt. Környezetismeret 
tantárgyból Sóki Lorina (4.b) az országos 4. helyen végzett, 
akit Baloghné Kovács Éva és Varga Erika tanárnők készítettek 
fel. Lorina olvasás, szövegértésből is szépen helytállt, a 9. 
helyen végzett, Varga Erika tanárnő irányításával. Ugyaneb-
ből a tantárgyból Tanács Barnabás a 15. helyet szerezte meg, 
míg környezetismeretből a 24. helyen végzett. Diákjainknak és 
felkészítőiknek gratulálunk! 

Iskolagyümölcs kirándulás 
Az Interfruct TÉSZ Kft. által kiírt, iskolagyümölcs rajzpályáza-
ton a SZIGNUM 4. évfolyama különdíjat kapott, amely egyna-
pos nyereményutazást jelentett Kiskőrösre.  

Ügyes ping-pongos 
A május 21-én rendezett Városi Asztalitenisz Versenyen Almási 

Máté (5.a) a dobogó legfelső fokára állhatott. Testnevelője 
Kanderné Németh Györgyi tanárnő.  

Úszó eredmények 
Az Uszonyos Úszó Országos Bajnokságon, 2016. május 21-22-
én, Egerben Szabó Roland szépen szerepelt, eredményei: egy 
4. hely, kettő 5. hely és kettő 6. hely. Ugyanezen a versenyen 
Székelyhidi Apor (4.b) az első helyen végzett, s így országos 
bajnok lett. Az aranyérem mellett még öt 3. helyet is begyűj-
tött. Gratulálunk a Makói Úszó Klub SZIGNUM-os diákjainak! 

Kihívás Napja 
A hagyományoknak megfelelően, a SZIGNUM tanulói az idén 
is részt vettek május 25-én, a Kihívás-napi programokon. Az 5. 
és 7. évfolyam tanulói sikeresen teljesítették a Hagymatikum 
körüli futást, amiért oklevéllel jutalmazták őket. Alsó tagozatos 
diákjaink ezen a napon még a szünetekben is sportoltak; játé-
kos sorversenyeken mérték össze ügyességüket. Köszönjük 
Kanderné Németh Györgyi és Szabó Anita Mária pedagógu-
sok munkáját és szervezését.  

Majorette kiválóságok 
Az Országos Majorette Bajnokságon, 2016. május 28-án Sza-
bó Brigitta (6.b) szólóban bronzminősítést szerzett. A Pom-pon 
mini formáció tagjaként kiemelt arany elismerésben, a bot mini 
formációban 3. helyen végzett. Az Igaz Réka, Forgács Regina, 
Gregor Lilla, Pipicz Hajnalka alkotta csapat Pom-pon mini 
formációban I. helyet ért el, bot miniben kiemelt arany helye-
zést kaptak. Mityók Flóra (7.a) és Balogi Panna (7.a) a trió 
tagjaiként I. helyen végeztek, csapatban kiemelt arany minősí-
tést kaptak, bot versenyszámban bronzérmesek lettek. Forgács 
Regina és Gregor Lilla (3.a) duóban a 4. helyet szerezték 
meg. Mindannyian a Makói Majorette Egyesület tagjai. 
Gratuláluk! 

Broadway Dance siker 
A Broadway Dance SZIGNUM-os diákja, Bende Flóra (8.a) a 
budapesti Országos Bajnokságon a Rock and Roll csapat tag-
jaként az 1. helyen végzett, Kiss Boglárka (3.a) csoportos  
ezüstminősítésben részesült. További sikereket kívánunk! 

Sakkosaink eredményei 
A SZIGNUM sakk csapata: Almási Máté (5.a), Márton Barna-
bás (5.a), Erb Milán (1.b) a 2016. május 28-án rendezett vá-
rosi versenyen szépen helytállt. A megmérettetésre Makói 

Spartacus - Vasas Sportegyesület pedagógusa, Horváth Zsolt 
tanár úr készítette fel őket.  

Ügyesen teljesítették a kihívásokat 
A Spartan Race akadálypálya versenyen, Visegrádon, 2016. 
április 14-én Fülöp Soma (5.b) és Fülöp Bulcsú (3.b) a 4. he-
lyen végeztek. Gratulálunk kitartásukhoz és a szép eredmény-
hez! 

Bozsik program 
Tamás Gálos (5.a), Márton Barnabás (5.a), Gilinger György 
(5.b) és Kovács Bálint a Bozsik-programban az 1. helyen vé-
geztek. Gratulálunk! 

Karate sikerek 
A Kyokhusin Karate zsombói versenyében Deli Botond (5.b) 
első lett, míg Bakos Gábor két 3. helyet szerzett. További szép 
sikereket kívánunk!   

Úszó sikerek 
A 2016. június 5-én, Gyöngyösön rendezett Uszonyos Úszó 
Diákolimpián a Makói Úszó Klub SZIGNUM-os versenyzői ki-
válóan versenyeztek, az alábbi eredmények születtek: Fülöp 
Bulcsú (3.b) I., I., II., III. hely, Székelyhidi Apor (4.a) IV., V. hely,  
Dobó Dániel (3.b) VI. hely, Szabó Roland (4.b) VII. hely, Var-
ga Réka (7.b) IV., V., VI. hely. Gratulálunk és további sikeres 
versenyzést kívánunk!  
A június 11-i, algyői versenyen Székelyhidi Apor (4.a) két 
arany és egy bronzérmet szerzett, Dobó Dániel (3.b) a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel.   

ANGOL NYELVI SIKEREK 
Országos eredmények 

A Böngész országos levelezőverseny en országos 2. helyezést 
értek el angol nyelv csoportos kategóriában Szabó Tamás és 
Jernei Ákos 4.b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Baloghné 
Kovács Éva 

Megyei verseny 
A Literatum angol nyelvi verseny megyei döntőjében 5.a osz-
tályos tanulóink ügyesen helytálltak. A Szegeden rendezett 
megmérettetésen az alábbi eredmények születtek: Márton 
Barnabás 4. hely, Tamás Gálos 7. hely, Szabó Bálint 8. hely, 
Kőrösi Lóránt 17. hely, Novák Csongor 18. hely, Vigh Andrea 
23. hely. Felkészítőjük Kissné Joó Judit tanárnő. Gulyásné 
Auffenberg Noémi tanárnő diákjai is szép eredményeket értek 
el. Deneus Eliza 9. hely, Forgács Gábor 13. hely, Gabnai Vi-
rág 16. hely, Dávid Fanni Beáta 21. hely, Horváth Dominik 27. 
hely. László Júlia tanárnő diákja, Vadlövő Anna (6.b) a 13. 
helyen végzett. Gratuláluk! 

Tudásbajnokság döntős helyezései 
A Tudásbajnokság 2015/16. évi versenyének megyei döntőjé-
ben országos döntőjében angol nyelv tantárgyból Föedl Ferdi-
nánd (4.a) a 2. helyen végzett, az országos megmérettetésen  
8. helyezést ért el, Putz János Flórián (4.a) a 13. lett. Felkészí-
tőjük: Föedl Andrea tanárnő. Az országos döntőben Baloghné 
Kovács Éva tanárnő diákja, Bihari Krisztina Blanka (4.b) az 5. 
helyet szerezte meg.  

Bendegúz verseny 
A Bendegúz Tanulmányi Versenyen Bihari Krisztina Blanka 4.b 
osztályos tanuló, angol haladó kategóriában országos 5. he-
lyezést ért el a Szegeden rendezett országos döntőben. Felké-
szítő tanár: Baloghné Kovács Éva 
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