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A Szent István Egyházi Általános Iskola 

és Kollégium havilapja 

2016/2017: A KÖZÖSSÉG ÉVE 

2016/17. tanév 
A KÖZÖSSÉG ÉVE. SZAVAKKAL, TETTEKKEL, LÉLEKKEL 

   Közös célokért dolgozunk. Együtt, mert egyedül nem megy.  
Ahhoz, hogy megvalósítsuk, amit megálmodtunk, hit és kitartás kell. Mind-
kettő megvan bennünk, ezt már bebizonyítottuk. Közösségre van szüksé-
günk. Hamvas Béla írja: „az igazi közösségben a képességeink felfoko-
zódnak”. De nem csak társulnunk kell feladatokra, hanem valódi közösség 
kell, aminek az alapja az Istennel való közösség.  
Nem tudom, hogy végiggondoltátok-e, hogy miért pont mi, akik itt va-
gyunk, dolgozunk együtt. Hogy ez nem véletlen. Közös életcélunk, felada-
tunk van, amit épp itt, a SZIGNUM-ban, a SZIGNUM-mal, és együtt tudunk 
megvalósítani. Ugyanaz a munkahely viszont még nem közösség.  
   Kell egy szilárd középpont, ami köré gyűlünk, egy közös szellemiség, 
ami összetart bennünket. Jó, hogy sok közös dolog van bennünk, mert ezekben a dolgokban vagyunk erősek. Vi-
szont nem baj, hogy különbözünk is, mert ez gazdagít bennünket. Mint egy jó futball csapat, vagy egy kiváló olim-
piai csapatverseny. Olyan társulások ezek, ahol sokfélék az emberek, de a közös célokért tudnak kitartóan, szor-
galmasan dolgoznak. És mindent nagyon tudatosan tesznek, nem ösztönszerűen. Nem könnyű a feladat, mert az 
egységhez mindig meg kell keresni magunkban és a másikban is, hogy mi az, amit szeretni tudok benne és magam-
ban is. Másképp nem megy. Ezért azt kérjük mindenkitől, fogjunk össze, legyünk egymással szolidárisak. Mert csak 
így fogunk tudni szembenézni a kihívásokkal, megoldani a most következő tanév feladatait. Tehát, legyen bennünk 
csapatszellem. Van terep, ahol gyakorolhatunk minden nap, edző, aki irányít, van közös, kitűzött célunk, amihez 
tudjunk áldozatot hozni és végül együtt tudjuk megünnepelni a sikereinket is.  

EGYÜTT. EGY CSAPAT – SZIGNUM 
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AZ ARADI VÉRTANÚK  
EMLÉKNAPJA 

 

„A magyar hazáért 
szörnyű halált haltak, 
Örök tisztelet nékik, 
a tizenhármaknak!” 

(Izsák Arnold Róbert) 

 
A SZIGNUM ünnepi 
megemlékezésére 

október 6-án,  
csütörtökön, 

 8 órakor kerül sor,  
a 7.  évfolyam  
szervezésében. 



 

 

FÓKUSZ - BECSENGETÉS 

SZŰCS PÉTER IGAZGATÓ ÚR TANÉVNYITÓ BESZÉDE 
2016. AUGUSZTUS 31. 

   Szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket, gyerekeket 
és titeket kedves kollégák! 
   Az egyik kisdiáktól hallottam: - Azt írták a suli honlap-
ra, hogy ünneplőbe kell jönni a tanévnyitóra. Ünneplőbe? 
Miért?- kérdem én. Mit lehet ünnepelni a tanévkezdés-
ben? 
   Igen, valóban összehasonlíthatatlanul nagyobb az 
öröm és az üdvrivalgás a tanévzáró végén, mint a tan-
évnyitón…. Kedves gyerekek, rossz hírem van, vége a 
semmit tevésnek, jön az iskola. 
   Különleges iskolai 
esztendőre csengettek 
be idén a SZIGNUM-
ban. Lezáródik a 
gondtalan, reményeim 
szerint sok pihenéssel, 
élményekkel telt nyár. 
Többen eljuthattatok a 
Bükkbe, Dominika nő-
vér által szervezett táborba, a Kerékpárosok Baráti kö-
rének túrájára Horváth János igazgatóhelyettes úr szer-
vezésében, a gyermekmissziós táborba Fidelis nővér 
szervezésében. Több tanárotok idegennyelvi továbbkép-
zésen vehetett részt Firenzében, Lettországban, Camb-
ridge-ben: Baloghné Kovács Éva, Székács Klaudia, Gu-
lyásné Auffenberg Noémi, Mészáros Ildikó. Gottfried 
Katalin Hedvig nővér tért vissza egy éves tanulmányi 
évéről. Közben 3 hónapot tölthetett az Egyesült Államok-
ban, hogy angol nyelvi tanulmányokat folytathasson 
amerikai rendtársai körében.  
   A fizikai dolgozók a szabadságuk letöltése mellett 
sokat dolgoztak az iskolaépületen. 4 tanterem parkettá-
jának felcsiszolása, újra lakkozása, két terem kifestése, 
az ebédlő folyosó falának festése, új terítők az étkező-
ben. Az udvar burkolatának javítgatásával és még sok 
apróbb karbantartási munka elvégzésével tették szebbé 
iskolánkat. Köszönet nekik érte.  
   Tanév végén együtt összeállítottuk azoknak az eré-
nyeknek a listáját, amire szükség van a magyar futball-
válogatott felállításához. Láttuk, hogy egy jó csapatnak 
szüksége van hitre, barátságra, családra, reményre, sze-
retetre, odaadásra, kitartásra, és még sorolhatnám. Egy 
jó csapat kialakítása áldozatokat kíván tőlünk, de az 
áldozatok sikerre vezetnek, és a sikerek örömet okoznak. 
Jó csapatban dolgozni, tanulni, sportolni. Egy jó csapat, 
jó közösség, ami megsokszorozza az erőnket.  
   Ismeretlen vidéken autózva, egy férfi lecsúszott az út-
ról és belecsúszott az árokba. Neki nem lett semmi baja, 
de az autó mélyen besüppedt a sárba. Elindult hát segít-
ségért a legközelebbi tanyára.  
- „Majd Pejkó kihúzza a sárból”. - mondta a gazda, s 
egy öreg gebére mutatott, ami a ház mögött legelészett. 
A férfi ránézett a girhes állatra, majd vissza a gazdára, 
de a gazda csak ismételgette:  
„Az öreg Pejkó majd kirántja a bajból.” Gondolván, 
hogy nincs vesztenivalója, az autós belegyezett. A két 
ember meg az öreg ló odamentek a pórul járt autóhoz. 
A gazda a kocsihoz kötötte az állatot.  

Egyet csattintott az os-
torával, s elkiáltotta 
magát: - „Húzd, Kesely! 
Húzd Ráró! Húzd Ezüst! 
Húzd Pejkó!”  
És a ló nekifeszülve ki-
húzta az autót a sárból. 
A férfi csodálkozva 
köszönte meg a gazdá-
nak, majd megveregetve a ló vállát, megkérdezte: 
„Miért mondott ennyi nevet, amikor biztatta Pejkót?” A 
gazda vigyorogva válaszolt: „Az öreg Pejkó már semmit 
se lát, megvakult. Amíg elhiszi, hogy vele a csapat, min-
dent beleadva dolgozik.” Arra is képes, amit egyedül 
soha nem tudna véghezvinni.  
   Így vagyunk ezzel mi is. Egy jó csapathoz, egy jó kö-
zösséghez tartozás nem mindennapi feladatok elvégzé-
sére tehet bennünket képessé. Arra sarkall bennünket, 
hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Ugyanakkor 
nekünk nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a mi kö-
zösségünknek mindig van még egy tagja. Mindig eggyel 
többen vagyunk. A Jóisten mindig a csapatunk, a közös-
ségünk tagja. 
   Ezennel meghirdetem a 2016-2017-es tanévre A Kö-
zösség évét! Jelenti ez 
számunkra az osztály-
közösség, a dolgozói 
közösség, az iskolakö-
zösséget egyaránt. 
Arra kérlek benneteket 
gyerekek, hogy most, 
még a tanév első nap-
jaiban tűzzetek ki ma-
gatok elé egy célt, egy 
olyan célt, ami arra sarkall benneteket, hogy az osztály-
közösségnek, iskolaközösségnek jó tagjai legyetek, ami 
növeli az osztály, a csapat összetartozását, az egymás 
közötti szeretetet. Ehhez szükségetek lehet segítőkész-
ségre, alázatra, irgalomra – gyakran meg kell bocsáta-
nunk egymásnak, el kell nézzük egymás hibáit, elébe kell 
mennünk egymásnak, hogy ki tudjunk engesztelődni. Tö-
kéletes közösség nincs, de jobbá tehető közösség mindig 
van. Szeptember 1-jétől indul a közösség éve, tettekkel, 
szavakkal, lélekkel. Irgalmasság, együttműködés, szere-
tet építik a közösséget. 
Nagyon fontos tehát, hogy mindannyiunknak legyen egy 
konkrét célja erre a tanévre.  
Benjamin Franklin mondta: „Ha van célunk, elérjük. Ha 
nincs, azt is. 
Az első osztályfőnöki órán mindannyian próbáljatok 
megfogalmazni egy közösségi célt. Írjátok fel egy lapra 
vagy rajzoljátok le, amit elhozunk majd ide a templom-
ba, és kérjük, hogy ezekre a szándékokra adja a Jóisten 
az áldását a Te Deum alkalmával. Ne feledjük, a mi kö-
zösségünknek mindig van még egy tagja, az Úr Jézus.  
 

Jó tanulást és tanítást az induló tanévben  
a SZIGNUM egész közösségének! 

Ezzel a 2016-2017-as tanévet megnyitom! 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK... 
 

2015/2016. TANÉV ÉV VÉGI JUTALMAZÁSOK 
 

Osztályelsők:  
1. a - Almási Zsóka, Gyurkovics Gábor, Vígh Zsolt 
1. b - Horváth Bulcsú, Kerekes Fanni, Fodor Arabella 
2. a - Kozma Gergő, Siket Mira 
2. b - Mágori Levente Balázs, Faragó Zsófia 
3. a - Forgács Regina, Gregor Lilla, Orbán Anna Rita 
3. b - Reisz Tímea 
4. a - Föedl Ferdinánd, Fekete István, Halmágyi Gábor 
4. b - Bihari Blanka, Sóki Lorina, Szabó Tamás 
5. a - Deneus Eliza, Márton Barnabás, Gabnai Virág 
5. b - Füleki Balázs 
6. a - Bárdi Kata, Igaz Dániel, Szekeres Sarolta 
6. b - Vadlövő Anna, Túri Edina 
7. a - Kőrösi Dóra, Pap Erős, Pipicz Gábor 
7. b - Hudák Anna, Széll Zalán 
8. a - Fekete Fruzsina 
8. b - Frőhling Gergő József 
 
Kitűnő tanulmányi munkáért:  
1. a - Ádók Patrik, Ágoston Boglárka, Balogh Márk, 
Binecz Márton, Biró Tekla, Gabnai Anna, Herczeg Gergő 
Ferenc, Kenéz Bálint, Kurunczi Boglárka, Püspök Levente 
1. b - Ádók Kitti, Bány Boglárka, Csomor Dominik, Kiss-
Széll Lola, Szabó Hanna, 
2. a - Bartha Ágota, Kis Ramóna, Mészáros Barnabás, 
Nándori Barnabás, Pósa Krisztián, Puskó Petra, Szabó 
Péter, Szigeti Dorina 
2. b - Kaposvári Dorina, Zsikai Zétény, Kádár Róbert 
3. a - Deneus Artúr Gábor, Erdei Renáta Enikő, Hudák 
Mátyás, Igaz Réka, Kerekes Ákos István, Lenhardt Ákos, 
Mandák Rita 
3. b - Nagy Kristóf 
4. a - Venk Dániel 
4. b - Varró Máté, Jernei Ákos, Tar Bernadett 
5. a - Forgács Gábor, Kabát Goldina 
6. a – Szél Sándor, Szénási Jázmin, Varró Liliána 
 
Szorgalmas tanulmányi munkájáért és példamutató ma-
gatartásáért:  
1. a – Baranyi Dávid, Gera-Ludányi Máté, Kis-Jakab 
Zétény 
1. b - Joó Boglárka, Qunaj Leona 
2. a – Kozma Péter, Tamás Enikő, Varga Milán, Varga 
Viola, Weszely Mária 
2. b – Ambruskó Lilla, Engedi Enikő, Kis Gabriella Luca, 
Mezei Anna 
3. a - Fodor Adrián László 
3. b - Kondráth Zsófia, Fülöp Bulcsú, Gardi Ákos, Radnai 
Fanni 
4. a - Nándori Mária, Vadlövő Katarina 
4. b - Ágoston Eszter, Dékány Marcell, Tóth Bence 
5. a - Kovács Bálint, Szabó Ádám, Vígh Andrea, Horváth 
Dominik, Tamás Gálos, Kőrösi Lóránt Kamill 
5. b – Nagy Vivien, Tóth Dominik, Horváth-Varga Sára 
Viktória (szorgalmas tanulmányi munkájáért) 
6. a – Fehér Nikolett 
6. b – Szilágyi Botond, Mészáros Zsóka, Nagy Petra, 
Kiss Levente 

7. b – Ádók Eliza, Gyüre Dorina, Csizmazia Csenge, 
Varga Réka 
8. a – Horváth Martin 
 
Kiemelkedő közösségi munkájáért:  
2. b – Juhász Laura (osztályközösségben végzett közös-
ségi munka) 
3. a - Igaz Réka 
4. a – Zsiga Lilla (osztályközösségben végzett közösségi 
munka) 
5. b – Lengyel Boglárka, Kabók Dzsenifer, Siket Enikő 
(osztályközösségben végzett közösségi munka) 
6. a – Igaz Dániel (missziós munka), Szekeres Sarolta 
(audiovizuális területen nyújtott teljesítményéért) 
7. a - Vörös Klaudia, Mityók Flóra (osztályközösségben 
végzett közösségi munka) 
7. b – Hudák Anna, Varga Réka, Ádók Eliza 
(osztályközösségben végzett munka) 
8. a - Nagy Rebeka, Bencze Tünde, Márton Zsófia, Ben-
de Flóra 
 
Kiemelkedő művészeti teljesítményéért: 
1. a – Vas Ármin (ének, rajz) 
1. b – Ádók Kitti,Bány Boglárka,Kiss-Széll Lola,Kerekes 
Fanni, Rotár Éva,Szabó Hanna (rajz), Erdei Adél (ének) 
Horváth Bulcsú,Szabó Hanna (irodalom) 
2. a – Szigeti Dorina (ének) 
2. b-Széll Zoé-Aranyceruza díj 
3. a – Forgács Regina, Orbán Anna Rita, Hudák Mátyás 
(rajz) 
4. a – Erdei Nóra (rajz) 
4. b – Juhász Martin, Tóth Bence (rajz) 
5. b – Tóth –Váczy Debóra-Aranyceruza díj 
7. b – Ádók Eliza, Hudák Anna, Ádók Robin (zenei szol-
gálat), Stachó Natália (rajz)   
8. a - Xu Leila-versíró pályázat 
Akik nem hiányoztak egész évben:  
 
1. b – Ádók Kitti 
2. a – Kiss Barnabás, Pósa Krisztián, Tóth-Váczy Balázs 
3. b - Bárdi Miklós 
4. a – Nándori Mária, Vadlövő Katarina 
4. b – Kurunczi Tamás 
5. a – Almási Máté, Kőrösi Lóránt Kamill, Forgács Gábor 
5. b – Füleki Balázs, Siket Enikő, Tóth Dominik 
6. b – Szabó Brigitta, Vadlövő Anna 
7. a - Szénási Viktor 
7. b - Csizmazia Csenge, Czervenkó Ákos, Ádók Eliza 
 
Cambridge YLE nyelvvizsgán nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményéért elismerésben részesült:  
Cambridge Movers: 90%  
4. a Fekete István, Föedl Ferdinánd, Halmágyi Gábor, 
Hatvani Viktória, Keresztes Laura, Nándori Mária, Vad-
lövő Katarina, Venk Dániel 
4. b Bihari Krisztina Blanka, Sóki Lorina, Kurunczi Tamás, 
Szabó Tamás, Tar Bernadett, Ágoston Eszter, Halász Pat-
rik Dávid, Tanács Barnabás, Jernei Ákos, Vajka Alexa, 
Varró Máté  
 



 

 

Iskolán belüli angol nyelvi mérésben nyújtott kiemelkedő 
teljesítményéért elismerésben részesült:  
Cambridge Starters:  
2. a Kis Ramóna, Kozma Gergő, Mészáros Barnabás, 
Puskó Petra, Siket Mira, Pósa Krisztián, Szabó Péter, Szi-
geti Dorina, Varga Viola, Varga Milán 
 
Országos angol nyelvi kompetenciamérésen elért kiváló 
eredményekért:  
Piros Dorka,Ferenczi Hunor 6. a 
Tóth Dominik 8. a 
 
B1-es, államilag elismert alapfokú nyelvvizsgát tett: 
8. a – Bende Flóra, Daróczi Kamilla, Márton Zsófia, Tóth 
Dominik, Horváth Martin, Xu Leila, Nagy Rebeka, Czirják 
Gréta 
 
Kiemelkedő tantárgyi munkáért (munkaközösség által 
jelölt tanulók) dicséretben részesült:  
1. b – Kerekes Fanni (magyar és angol), Erb Milán, Hor-
váth Bulcsú (matematika és angol), Fodor Arabella 
(matematika), Börcsök Bálint (angol) 
2. b – Mágori Levente Balázs (angol) 
4. a – Föedl Ferdinánd (matematika Bendegúz megyei 
5. hely), Venk Dániel (természet ismeret) 
4. b – Tar Bernadett (angol), Czibolya Dávid 
(természetismeret), Tanács Barnabás (olvasás, természet-
ismeret), Kurunczi Tamás (matematika) 
5. a – Vigh Andrea, Szabó Ádám (történelem), Deneus 
Eliza (angol Litteratum megyei 9. hely), Márton Barnabás 
(angol Litteratum megyei 4. hely), Tamás Gálos (angol 
Litteratum megyei 7. hely), Szabó Bálint (angol 
Litteratum megyei 8. hely) 
5. b – Tóth Dominik (természetismeret) 
6. b – Vadlövő Anna-angol Litteratum megyei 13. és 
történelem tantárgyból, hittan tantárgyból  
Túri Edina hittan tantárgyból nyújtott kiváló teljesítmé-
nyéért 
 
Legeredményesebb sportolóink a tanévben:  
1. a – Balogh Márk, Gabnai Anna 
1. b – Bány Boglárka, Szabó Hanna 
2. a – Novák Bálint, Gyulai Viktória, Burger Ábris, Mé-
száros Barnabás, Siket Mira, Nándori Barnabás, Varga 
Milán (kiemelkedő sportteljesítményéért) 
2. b - Engedi Enikő 
3. a – Hudák Mátyás, Suba Benjamin, Igaz Réka 
3. b – Dobó Dániel 
4. a – Erdei Nóra, Soós Marcell, Madari Edvárd 
4. b - Szabó Elvira, Czibolya Dávid (atlétika), Szabó 
Roland (úszás) 
5. a – Kovács Bálint, Almási Máté, Tamás Gálos, Novák 
Csongor 
7. a – Pipicz Gábor, Pici Hunor 
7. b – Csizmazia Csenge, 
 8. a – Kunos Márkó, Gyimesi Norman 
 
A Szignum legeredményesebb sportolója (Vándorkupa) 
A legjobb sportolóknak járó vándorkupát immár második 
alkalommal Fülöp Bulcsú 3. b osztályos és Székelyhidi 

Apor 4. a osztályos tanuló nyerte el a többszörös úszó 
országos bajnoki címeikért. Így ezeket a kupákat végle-
gesen a magukénak tudhatják. 
 

A Szignum kiváló sportolója:  
A SZIGNUM kiváló sportolója díjat a 7 éves iskolai 
sporttevékenységéért és kiváló versenyeredményeiért 
Stachó Natália 7. b osztályos tanuló kapja, aki a Duna-
újvárosi Kézilabda Akadémián folytatja tanulmányait 
szeptembertől. 
 

Legtöbb ViTT kártyát gyűjtötte egész évben: 
Alsó tagozat: Fodor Arabella Barbara 1. b 
Felső tagozat: Kiss Levente: 6. b 
 

Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány díja:  
a SZIGNUM 8.a osztályos tanulói számára egész éves, 
kitartó szorgalmukért és tanulmányi munkájukért. 
1. hely - Szekeres Réka, 2. hely - Fekete Fruzsina, 3. hely 
- Bende Flóra, 4. hely - Frőhling Gergő, 5. hely - Nacsa 
Gergő 
 

Dicsérő oklevél: 
1. a – Fazekas Rebeka Zsófia, Szabó Erik 
(segítőkészségéért) 
1. b – Csomor Dominik (társai iránt mutatott empatikus 
készségéért) 
6. a - Igaz Dániel, Széll Sándor, Varró Liliána, Sándor 
Alexa (Térképszertár) 
6. b - Kiss Levente (Készséges liturgikus szolgálatáért, 
amelyet az osztálymiséken nyújtott) 
7. b - Varga Réka (fizikaszertári munka) 
8. a - Gilinger Boglárka-országos szavalóversenyeken 
eredményes részvételéért 
 

Országos verseny:   
2. b - Kaposvári Dorina, Kis Gabriella Luca, Horváth 
Benedek: Böngész olvasás-szövegértés csapatverseny 7. 
hely 
4. a - Föedl Ferdinánd - Angol nyelv Bendegúz országos 
verseny 8. hely 
4. b - Bihari Krisztina Blanka - Tudásbajnokság Angol 
Haladó kategória 5. hely, Szabó Tamás és Jernei Ákos - 
Böngész országos angol nyelvi verseny 2. hely, Sóki Lori-
na - Böngész országos környezetismereti verseny 4. hely, 
olvasás 9. hely, Országos honismereti verseny 1. hely 
6. a - Tudásbajnokság (Történelem) Igaz Dániel, Ferenczi 
Hunor, Bárdi Kata 
7. a - Szekeres Hunor - KPSZTI országos verseny (vers- 
és prózaíró) 
7. b - Kurusa Diána – KPSZTI országos verseny 2.díj 
(vers- és prózaíró) 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK... 

RAJZ SZAKKÖR 
 

Kedves Diákok! Az idén is minden rajzos tanulót várunk csütörtök 
és pénteki napokon a délutáni rajz szakkörre. Az alsós diákok-
nak csütörtökön délután 14:30 – 16:00-ig tart a rajzteremben az 
alkotómunka. A szakkör célja, hogy fejlesszük kézügyességünket 
és új rajzi technikákat ismerjünk meg. Pénteken a szakkör a 6, 7, 
8. osztályosok számára a számítástechnika teremben 14:00-
15:30- ig tart. A számítógépes grafika világába kalauzoló 
szakkör új kifejezési lehetőségek megismerését célozza meg. 
Jelentkezni csütörtökön, pénteken Marek tanár úrnál lehet. 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT  

ELISMERTÉK A SZIGNUM PEDAGÓGUSAINAK MUNKÁJÁT 
   A tanév utolsó munkanapján négy pedagógus kapott elismerést a makói 
Szent István Egyházi Általános Iskolában. A város vezetése idén tanítót, mate-
matika szakos tanárt és kommunikációs szakembert, a fenntartó az intézmény 
vezetőjét és egy tanító-hitoktatóját jutalmazta. 
   Június 24-én befejeződött a városi kitüntetések sorozata.  A SZIGNUM 
tantestületének záró szentmiséjét követően Farkas Éva Erzsébet polgármes-
ter asszony és Urbancsok Zsolt, a Makó Fejlődéséért Közalapítvány kurató-
riumának tagja Győrfi Józsefnénak, Szabó Anitának és Vigh Istvánnénak 
adott át okleveleket és pénzjutalmat. Az iskola fenntartója idén Szűcs Lajos 
Péter igazgatónak és Reiszné Surinás Piroskának adományozta a Boldog 
Gerhardinger Terézia-díjat.  
   - Az összes pedagógusunk véleményét figyelembe vettük, ezután hozta meg a vezetőség a végső döntést. Egy 
nagyon programdús, nehéz esztendőnk volt, amelyben minden kolléga becsülettel dolgozott és maximálisan teljesí-
tett. Ezért nem volt könnyű a választás. Nagyon örülök annak, hogy a város vezetése fontosnak tartja a pedagógu-
sok munkájának ilyen formájú elismerését is – tájékoztatott Szűcs Péter igazgató, akit szintén jutalmaztak, és ezzel 
sikerült őt meglepni. - A Gerhardinger-díjat tavaly alapítottuk, és most második alkalommal ítéltük oda olyan kollé-
gáknak, akik a szerzetesrendünk küldetésében odaadó szolgálatot tanúsítanak, tehát eleget tesznek annak a jel-
mondatunknak: „Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.” – tudtuk meg Baráti Eszter M. Kinga nővértől, 
a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknő-helyettesétől.  
   A város vezetése az idén 14 oktatási és nevelési intézmény 546 pedagógusának munkáját ismerte el. – Hiszünk 
abban, hogy a jövő generációjának oktatására, nevelésére fordított munka gyümölcsöző lesz, éppúgy, ahogyan 
egy település számára a tudást átadó pedagógusok is kincset jelentenek – emelte ki Farkas Éva Erzsébet polgár-
mester asszony, aki beszédét Gyergyai Albert irodalomtörténész, író soraival zárta. „A jó tanár nemcsak pedagó-
gus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását 
közvetíti – bár ez sem kevés – hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet 
visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az 
elvontság és a tapasztalás közé.”                                                                                                    (Forrás: MH) 
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MISSZIÓS TÁBOR 
 

   Idén is szép számmal vettek részt gyerekek, felnőttek a missziós táborban, 
többen nagy izgalommal várták életük első ott alvós táborát. Szállásunk a 
kollégiumban, illetve a kollégium, plébánia udvarán volt.  
   Sokat játszottunk, beszélgettünk, kirándultunk – a környék templomait láto-
gattuk meg, biciklivel kimentünk Apátfalvára is. Nagy élmény volt a homok 
kitermelőnél a nagy homokdombokon legurulni, Ica néniéknél hintózni, állato-
kat nézni, különböző gépekkel ismerkedni. Minden napnak volt egy témája – 
templomaink védőszentjei, a magyar szentek, ill. az irgalmasság szent évé-
hez kapcsolódóan feldolgoztuk az irgalmas szamaritánus bibliai történetet. A gyerekek bábok segítségével aztán 
különböző irgalmas történeteket találtak ki, jelenítettek meg. A legnagyobb sikert az irgalmas vadász aratta. ☺ A 
játékok közül készülődve az olimpiára, megrendeztük a parasztolimpiát. Ügyesen, mindenki teljesítette valamennyi 
állomást. Egyik este filmet is néztünk. A leghangulatosabb közösségépítő programunk a szülőkkel való közös szalon-
nasütés volt. Az apukák segítségével megraktuk a tüzet, anyukák az ételt készítették elő. Az estet tábortűz melletti 
gitározással, imádsággal zártuk. Egyik nap hagyományosan Gyomaendrődre kirándultunk – Gábor atya templomát, 
a tájszobát néztük meg, aztán a Körösön csónakáztunk Pista bácsival. A nagy melegben szívesen pancsoltak a gyere-
kek itthon aztán a felállított medencében, vagy a trambulinon ugráltak, ping-pongoztak, tollasoztak, fociztak, vagy 
épp a hintaágyakban pihentek. 
   Jó néhány szülő és segítő áldozatos munkája felejthetetlenné tette számunkra ezt a pár napot: köszönet már az 
előkészítő munkálatokért több apukának, anyukának; a tábor alatti segítségért, az étkezésekben, finomságokkal való 
elhalmozásért, például palacsinta, fagyi, disznótoros. 
   A tábor végén ünnepi Szentmisében felavattuk az új kis missziósokat. Megkapták a zöld sapkát, tagsági kártyát és 
a missziós rózsafüzért. Vállalták azt, hogy ezen túl naponta imádkoznak a gyermekekért itt, és szerte a világon, ill. 
alkalmanként kis lemondásokkal támogatják a rászorulókat. 
A vándor missziós díjat idén példamutató viselkedéséért és aktív jelenlétéért Tamás Enikő és Tóth Dominik kapta. 
 

Idén is folytatjuk a missziót! Az 1. és 2. osztályos gyerekekkel péntekenként találkozom a szokott időben.  
15:15-16 óráig. A nagyobbakat vasárnap Szentmise után várom majd foglalkozásra kb. 2 hetente! 

Fidelis nővér 



 

 

"ERASMUS+ MOBILITÁSI PROJEKT A SZIGNUM-BAN 
   Az ERASMUS jóvoltából 2 hetet tölthettünk el Olaszország egyik legszebb helyén, Firenzé-
ben. Napjaink délelőtti részét a tanulás tette ki. A kurzus résztvevői különböző országokból jöt-
tek. Hárman voltunk Magyarországról, ketten Németországból, egy Spanyolországból, valamint 
egy hölgy Angliából. Az első héten Sheila Corwin tartotta az óránkat. Itt elméleti síkon megis-
merkedhettünk néhány motivációs módszerrel, warm-up játékkal, valamint számos óravezetési, 
óraszervezési ötlettel.  
   Második héten a kurzust átvette Tatiana és Ilaria. Tatiana a drámapedagógia alapjait ismer-
tette velünk gyakorlatban. Nagyon sok érdekes és vicces szituációs játékkal dobta fel az órá-
kat. 
   A Storytelling témával is megismerkedhettünk, ami annyit tesz, hogy a tanulók tudjanak több 
mondatos véleményt-, vagy történetet alkotni kép, vagy akár zene alapján is. 
   A hét második felében Ilaria megtanította a Socrative program használatát. A program segít-
ségével kvízeket, feladatokat lehet szerkeszteni és ezt online felületen meg lehet osztani a gye-
rekekkel.  
Az utolsó nap a Windows Movie Maker segítségével csináltunk egy videót a két hét összefogla-
lásával. Így megtanultuk a programot kezelni, tehát a későbbiekben a tanulóknak is át tudjuk 
adni ezeket az ismereteket. 
   A tanulás mellett felfedeztük Firenze látványosságait, bejártuk Siena néhány kisvárosát. Örök 
élmény marad az igazi Toszkán hangulatú városok látogatása.                       

Székács Klaudia tanítónő 
 

BALOGHNÉ KOVÁCS ÉVA TANÁRNŐ ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA A NYÁRI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRŐL  
OLASZORSZÁGBAN, FIRENZÉBEN 

Erasmus+ mobilitási projekt a SZIGNUM-ban 
  2 hetet töltöttem a festői olaszországi Firenzében, ahol egy szakmai továbbképzésen vet-
tem részt. A továbbképzés idegen nyelven tanító pedagógusok számára kínált remek lehe-
tőséget arra, hogy számos használható ötletet, játékot alkalmazhassunk a jövőben angolul 
tanított tantárgyaink keretében. Reményeim szerint ezekkel a játékos feladatokkal jobban 
motiválhatom tanítványaimat az angol nyelv tanulására. A külföldön eltöltött 2 hét alatt 
számos kedves emberrel találkozhattam, akikkel - pedagógusok lévén - rengeteg tapaszta-
latot cserélhettem. Továbbá, megismerkedhettem az olasz kultúra szépségeivel illetve a 
toszkán vendégszeretettel. 
 

CAMBRIDGE-BEN MÉG TANULNI IS ÁLOM… 
  Sokszor álmodoztam arról, hogy egyszer elutazom Angliába és eltöltök ott legalább 2-3 
napot. Bárhol, bármilyen körülmények között. Azt azonban legmerészebb álmaimban sem 
gondoltam, hogy éppen Cambridge-be fogok eljutni, ráadásul két egész hétre. Az 
„Erasmus+ mobilitási projekt a SZIGNUM-ban” című pályázatnak köszönhetően egy CLIL-
Primary nevű kurzuson vehettem részt, mely abban segített, milyen módszereket kell és érde-
mes használni, ha az ember nem elsősorban magát az idegen nyelvet oktatja, hanem vala-
milyen egyéb tartalmat, ismeretet – biológiát, történelmet… - szeretne átadni azon a bizo-
nyos idegen nyelven keresztül. Ezek a módszerek – a hozzá tartozó elméleti háttérrel együtt 
- a kéttannyelvű oktatást segítik, így számomra igencsak hasznosnak bizonyultak. A módsze-
rek, tevékenységformák mellett sok-sok új, az angol órákon bevethető játékot is tanultam, s 
újra igazolást nyert számomra, hogy a tanulásnak nemcsak a legélvezetesebb, de a legha-
tékonyabb módja is a játék.  
   A képzés ideje alatt a Homerton College-ban laktam, mely Cambridge 31(!) egyetemi 
kollégiumának egyike. A csoportban 17-en voltunk –lengyelek, szlovákok, kínaiak, spanyo-
lok, olaszok, csehek. Hallgathattuk ismert tankönyvírók remek előadásait is, de a képzés 
elsősorban gyakorlati volt. Kiscsoportos feladatokkal, házi feladattal, magunkon próbálva 
ki mindazt, amit elsajátítottunk.  
A napi 6-7 óra tanulás után azért mindig sor került valamilyen kulturális programra is. A híres Cambridge University 
Press könyvesboltja fogadást tartott számunkra, melyen kedvünkre nézegethettük a kiadó könyveit. Elutaztunk Ely-be, 
egy közeli kisvárosba, melyben megnéztünk egy 7. században épült monumentális katedrálist és ellátogattunk egy igazi 
angol teázóba. Londonba is elvittek bennünket, bár – s nem szeretnék telhetetlennek tűnni - az ott eltöltött 7 óra nem túl 
sok mindenre volt elég. A számomra legélvezetesebb program egyértelműen a punting volt. Napnyugtakor csónakázni 
Cambridge folyóján egy kicsi ladikban, miközben a „sofőr”, aki egy jó három méteres rudat a folyómederhez támasztva 
hajtja előre a csónakot, csupa-csupa izgalmas dolgot mesél a környező kollégiumokról, könyvtárakról, kicsi hidakról… 
Egyszerűen kihagyhatatlan. Épp úgy, mint ez a kéthetes továbbképzés. Kevesebb lennék, ha nem lettem volna ott.   

       Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
ERASMUS+ MOBILITÁSI PROJEKT A SZIGNUM-BAN 



 

 

Oroszul tanulhattam a Baltikumban 
Lettország volt a világ közepe  

   Amikor kiderült, hogy megnyertük az „Erasmus+ mobilitási projekt a SZIGNUM-ban” c. 
pályázatot, és lehetőségem van feleleveníteni a lett Daugavpilsben orosztudásomat, na-
gyon örültem, hiszen a nyelv eszköz a világ megismerésére. A kéthetes lettországi képzés 
alatt olyan egyedülálló szakmai továbbképzésben részesültem, amelynek tapasztalatait 
vélhetően tanári pályámon egész életem során hasznosítani tudom. A kreatív módszertani 
képzés, amire jelentkeztem, felülmúlta várakozásaimat. 
   A négy egész oldalas programtervezeten nem csodálkoztam, az pedig különösen tet-
szett, hogy az első héten mindennap valamilyen – legalább kétórás – kirándulásban része-
sítettek minket.  
   A képzés keretein belül egyrészt szakmai előadásokat hallgattunk meg a kortárs iroda-
lomról, az óhitűek vallás(osság)áról, a nyelvtan-náciról, stb.; másrészt szaktekintélyek adták 
át pedagógiai tapasztalataikat: egy délután egy igazgatónő bemutatta iskoláját, nyelv-
tanból egy külön délelőttöt töltöttünk főleg a hangsúly és a szólások tanítási módszereivel. 
Egy másik napon tanulmányoztunk számos forgalomban lévő orosz tankönyvet, megfejtet-
tünk szleng szövegek jelentését, valamint két napot szántak képzési tervünkben az IKT-nak 
(infokommunikációs technológiák – azaz minden, ami 21. századi és internettel kapcsolatos 
☺). De adtak időt a helyi kultúra tanulmányozására is: két dalt tanultunk lettül egy dupla 
énekóra során, ugyanakkor felelevenítettünk pár korábbról ismert orosz éneket is a nép-
daloktól a 21. század népszerű szórakoztató zenei műveikig. Máskor meg filmrészleteket 
néztünk meg és ahhoz kaptunk jó ötleteket, hogyan lehet ezeket a tanórán szókincsfejlesz-
tésre használni.  
   Begyűjtöttünk számos segédanyagot papír- és fájlformátumban, megismertünk jó néhány 
kooperatív módszert és nem utolsó sorban szert tettünk barátságokra, nemzetközi kapcso-
latokra, miközben kirándulásokat tettünk a kultúrtörténeti jelentőségű templom-hegyi temp-
lomokban, vagy Aglonában, máskor meg épp a litván fővárosban, Vilniusban, vagy 
Trakaiban.  
   Köszönöm, hogy lehetőségem nyílt „újra” orosz nyelvi környezetben tanulni – 18 éve, 1998 januárjában tértem 
haza utoljára egy négyhónapos moszkvai részképzésről és bizony nem gondoltam volna, hogy állami (ill. európai 
uniós) pénzen még bármikor adódik alkalom, hogy tovább képezhessem magam. Köszönet az „Erasmus+ mobilitási 
projekt a SZIGNUM-ban” pályázat koordinátorának, Gulyás Attila kollégának. Örülök annak is, hogy a szakmai 
tapasztalatokat végre kamatoztathatom orosz szakkör formájában: ezzel hátha nyitottabbá és elfogadóbbá tehe-
tem diákjaimat más kultúrák iránt.  

Mészáros Ildikó tanárnő 
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ERASMUS+ MOBILITÁSI PROJEKT A SZIGNUM-BAN 

EGY ÉV VAKÁCIÓ? VAGY MÉGSEM? 
   A 2015-2016. tanévben tanulmányi évet kértem és kaptam tartományomtól. Szeptem-
bertől január végéig a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán fejeztem be tanulmá-
nyaimat. Ezt követően három hónapot (február 1-április 30.) az SSND Central Pacific Tar-
tományának vendégeként Minnesota állam Mankato városában töltöttem. Itt Lucille Dehen 
nővér tette otthonossá a helyet számomra. Iskolanővérek tartottak nekem angol órákat, és 
bekapcsolódtam az ott élő közösség életébe. Két alkalommal volt lehetőségem az USA 
más államába ellátogatni. Márciusban töltöttem öt napot Arizona államban. Sedonaban 
élveztem a változatos formájú „Vörös Sziklákat”, megcsodáltam a naplementét és napfel-
keltét a Grand Canyonban, és láttam az őslakosok sziklába vájt és épített lakásait az 
egyik Nemzeti Parkban. Tartományom nagylelkűségéhez ebben az utazásban egy kedves 
forrói család támogatása csatlakozott – az ajándékozó jóságban Isten feltétel nélküli sze-
retetét éltem át. Áprilisban négy nővér tartományi összejövetelre utazott Missouri állam 
Saint Louis városába. Magukkal vittek – így volt alkalmam autóval utazva sok-sok farmot 
látni – Minnesota, Iowa, Missouri államokon utaztunk át észak-dél irányban. Ezekben az 
államokban sokan földműveléssel foglalkoznak. Magántulajdonban vannak a földek, s saját gépeik és raktáraik 
vannak. A napelemek mellett sok-sok szélturbinát építettek. Saint Louis városában Elise Silvestri nővér kalauzolt. 
Nagy területen fekvő parkokba vitt el. Az óriási kilátót az „Archot” a Mississippi folyó partján kívülről szemléltem 
meg, éppen felújítás miatt zárva volt. Mankatoba visszatérve Loyola Catholic School diákjainak, tanárainak köré-
ben töltöttem néhány napot, akik éppen olyan kedvesek voltak, mint itt a makói diákok és tantestület – akikhez 
örömmel, és hálás szívvel tértem vissza a 2016-2017. tanévre.                     Gottfried Katalin M. Hedvig iskolanővér 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT - NYÁRI TÁBOROK 
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5 NAP, 520 KM, 12X2 KERÉK 
   Öt nap alatt, 520 km-t teljesítettek a SZIGNUM Kerékpáros Baráti Körének tagjai. 
A tizenkét kitartó bicajos Debrecentől Nagyváradig és onnan Makóra túrázott.  
   Sportos hetet teljesített július közepén a makói Szent István Egyházi Iskola Kerék-
páros Baráti Köre. Tizenketten vállalkoztak arra, hogy naponta, átlagosan 105 km
-t teljesítve, eljutnak Nagyváradra és ott a város felfedezése után, hazatekernek 
Makóra. – Az első fontos állomásunk Debrecen volt, ahol tisztelegtünk a SZIGNUM 
újraindítója és néhai igazgatója előtt; a jubileumi tanévünkben felkerestük Aliz nő-
vér sírját Debrecenben. Ezután, felkutatva a magyar irodalom szempontjából ki-
emelkedő településeket; jártunk Érsemjénen, Kazinczy szülőfalujában; 
Sződemeteren Kölcsey szobránál elénekeltük a Himnuszt és végül Nagyváradra 
tekertünk, hogy Adyra emlékezzünk, és a székesegyházban imádkozzunk – foglal-
ta össze a kirándulás szellemi-kulturális hátterét a túravezető, Horváth János, aki 
több mint egy évtizede szervez egynapos és hosszabb bicajos utakat. A matemati-
ka-ének szakos intézményvezető-helyettes maga is szenvedélyes kerékpáros, he-
tente többször két keréken utazik Hódmezővásárhelyről makói munkahelyére. Mint 
mondja, az edzettségnek és a kitartásnak óriási szerepe van abban, hogy valaki 
teljesíteni tudja a kihívásokat. – Folyamatos, fokozottabb igénybevételről van 
ilyenkor szó, amelyhez nem elég az erőnlét csak, mentálisan is fel kell készülni ar-
ra, hogy képesek legyünk akár 40 fokban, akár zuhogó esőben is a kitűzött tervet elérni. Most nagyon szerencsések 
voltunk, mert kiváló időt kaptunk és még egy defektünk sem volt. Azt vallom, a kerékpár egy nagyon ideális közleke-
dési eszköz, mert autóból sok mindent nem vennénk észre, gyalog meg nem jutnánk el ennyi idő alatt a célba – érvelt 
a bicajozás mellett a fitt pedagógus. 
   Osztották véleményét a csoport tagjai is, akik közül a legfiatalabb felső tagozatos, a legidősebb pedig az ötvenes 
korosztályba tartozik. – Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, Nagykárolyban például a kastély felújított lovardájából 
kialakított szálláson aludtunk, Érszőlősön pedig édességeket kaptunk ajándékba. Mindenütt nagyon kedvesen fogad-
tak és biztattak bennünket, ez néha ránk is fért, mert több napon át nem egyszerű a biciklin ülni – számolt be tapasz-
talatairól Nagy Sándor, aki már járt a csoporttal a Tisza-tó körbekerülésén és tavaly, Mohács és környéke felfedezé-
sén is. A baráti társaság nagy része az eltelt tizenkét évben számos szép úti tervet teljesített: jártak Regécen, Szek-
szárdon, a Balaton keleti részén, a Dunakanyarban és a Mátrában is. Fontosnak tartják, hogy a határon túli magyar 
területeket is felfedezzék, így voltak már a Vajdaságban és Erdélyben is; illetve odafigyelnek a kulturális ünnepekre 
is a tervezésnél. Ezért a Liszt-esztendőben Sopronba és Burgenlandba látogattak, Erkel születésének 200. évforduló-
ján pedig Gyulára. – Mindig figyelünk arra, hogy új területet járjunk be és ott érintsük a nevezetességeket, történelmi 
emlékeket, a magyarságunk szempontjából lényeges helyeket. Jobban oda lehet figyelni a részletekre, a természet-
ben kicsit másként lehet lenni, ezért mindenkinek ajánlom a kerékpározást – biztatott végül Horváth János, aki a be-
szélgetés végén elárulta, hogy már a következő kiránduláson gondolkodik.  

Szabó Anita 

TECHNIKAI DOLGOZÓK KIRÁNDULÁSA  
   Kora reggel jókedvűen gyülekeztünk az iskola előtt, hiszen vártuk már ezt 
a napot. 6 órakor már az autópályán száguldott kisbuszunk, 9 óra után pe-
dig meg is érkeztünk Visegrádra. A Fellegvárba gyalog mentünk fel. Mivel 
jó idő volt, megizzadtunk, mire fölértünk. De a Dunakanyar szépsége, illetve 
a Fellegvár történelmi hangulata kárpótolt bennünket. Le a városba újra 
gyalogoltunk, és hogy az elveszett kalóriákat pótoljuk, ettünk egy hambur-
gert és egy fagyit. Ezután elsétáltunk a Királyi Palotába, ahol arról beszél-
gettünk a sok fényképkészítés mellett, hogy vajon hogy élhettek itt több száz 
évvel ezelőtt. Még sétáltunk volna a várban, de 15.45-kor kompra kellett 
szállnunk, ami átvitt bennünket a Duna túlsó partjára. Utolsó pillantást vetet-
tünk a Fellegvárra és a Salamon-toronyra, ami erről az oldalról is igazán szép! Nagymarosról Vácra indultunk to-
vább, ahol megnéztük a Székesegyházat, ami szintén nagyon tetszett, itt készítettünk csoportképet is. Egy kis séta 
után tovább buszoztunk Gödöllőre a Grassalkovich - kastélyhoz, ahol a késő délutáni érkezésünk miatt csak a ker-
tet tudtuk megnézni. Jót sétáltunk és beszélgettünk a park nyugtató hangulatában. Sajnálva, hogy ilyen gyorsan 

eltelt a nap, hazaindultunk, és mire 
igazán besötétedett volna, már Ma-
kón is voltunk. A reggeli jókedvvel 
köszöntünk el egymástól. Vidám, 
tartalmas, nagyon jó napunk volt. 
Köszönjük a lehetőséget!  
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB –                     

JELES NAP: 
Szeptember 30.: Benedek Elek születésnapja - A népme-
se napja 
„A nagy mesemondó” 1859. szeptember 30-án született 
Székelyföldön. 

 

Jézus tanítványa voltam:  

Gyermekekhez lehajoltam,  

A szívemhez fölemeltem,  

Szeretetre így neveltem.  

   

Érdekességek: a riói olimpiáról 

• Nyári olimpiát még soha nem rendeztek Dél-
Amerikában. 

• Az olimpiára 7,5 millió jegyet hirdettek meg eladásra. 
• A biztonságért 85 ezer katona és rendőr felelt. 
• A legfiatalabb versenyző a 16 éves Laurie Hernandez 

volt, a legidősebb pedig az orosz színekben verseny-
ző Oksana Chusovitina, aki 40 éves és ez volt a 7. 
olimpiája. Mindketten gimnasztikában mutatták meg 
tudásukat. 

• A megnyitót a híres Maracana Stadionban tartották, 
ahová 173 ezer ember is képes beférni.  

 

KÖZÖSSÉGI SZELLEM AZ ÁLLATVILÁGBAN: DELFINEK 

 

kommunikáció -  harmónia  

 

 

Egy perc humor:  

Rajta lehetünk valami levelezőlistán. 

  

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: A kis kedven-
cek titkos élete – amerikai, 
családi animációs film 

Max egy pudli, akinek ké-
nyelmes kis élete gyökeres-
tül a feje tetejére áll, ami-
kor gazdája hazahoz egy másik kutyát, egy Duke nevű 
keveréket. A két kutya eleinte nem jön ki jól egymással, 
de amikor rájönnek, hogy Hógolyó, a nyuszi, hadsereget 

toboroz olyan állatokból, melyeknek kitették a szűrét 
otthonról, és bosszút akar állni azokon, akik még a bol-
dog családi fészekben élnek, Max és Duke összefog, 
hogy meghiúsítsák a gonosz tervet. 

KÖZÖS FELADATUNK – ÓVJUK, VÉDJÜK!:  

Az óceánok elsavasodása 
az egyik legfontosabb 
probléma, amivel szembe 
kell nézni ma. Ez egy új je-
lenség, de semmiképp nem 
hagyható figyelmen kívül.                                                               

A légkörben feldúsuló szén-
dioxid egy részét az óceá-
nok nyelik el, aminek hatására szénsav keletkezik, ez 
pedig a víz PH szintjének változását hozza magával, ami 
pusztító hatással lehet az összes tengeri organizmusra. A 
jelenség pontos hatásai ma még nem ismertek. 

FÜRKÉSZ OLDAL 

ÓPUSZTASZERRE  
KIRÁNDULTUNK 

   Szeptember 4-én  a 
7.a és 7.b osztály tag-
jai összegyűltünk az 
iskola előtt, hogy 
Ópusztaszerre menjünk 
a „Szobori búcsúra”.  
A busz 8 órakor indult 
el az iskolától. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban Kornél bácsi érdekes történeteket me-
sélt nekünk az Árpád szoborról, de minket jobban 
izgatott a háta mögött elmenő golfautó.  
Ezután csapatokba rendeződtünk és megoldottuk a 
feladatokat, amikre különböző helyeken kaptunk vá-
laszokat. Ilyenek voltak: a Feszty-körkép, az Árpád 
szobor előtti tér vagy a jurták.  
   Lehetett szavazni az egymás után elvonuló 
lovaskocsikra, majd eljött a szentmise ideje. Oda 
lovaskocsival utazhattunk, út közben láttunk egy régi 
mozdonyt, a nagy malmot, az iskolát és azt a házat, 
ahol a paprikát őrlik. Amikor véget ért a kocsikázás, 
hűvös, árnyékos helyet kerestünk. Meg is találtuk egy 
mogyorófa alatt. A mise elkezdődött, de minket nem 
zavart az, hogy hullott a mogyoró. A mise után kis 
szabadidő volt: beszélgettünk, ettünk-ittunk, majd 
megnéztük a Feszty-körképet, ami hatalmas, szép és 
érdekes volt. S eljött az idő, amikor a busz kigördült 
Ópusztaszerről.                Szél Sándor 7.a    

HÍREK 
A görögkatolikus közösség hírei 

2016. szeptember 30-án, pénteken a makói 
görögkatolikus templomban 17 órától Akathisztosz és 
Rózsafüzér, 18 órától Szent Liturgia lesz. 
Október 7-én, pénteken 18 órától ad koncertet a Szent 
Efrém férfikar.  
Október 09-én, vasárnap lesz a görögkatolikus templom 
búcsúja. Az ünnepi szertartás 10 órakor kezdődik. Min-
den programjukra szeretettel hív és vár mindenkit a 
görögkatolikus közösség.  



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT - NYÁRI TÁBOROK 
 XLVI. HORTOBÁGYI ERNŐ KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HEGYI-TÁBOR  

 
   A tábor megvalósulása jelentős önerőre támaszkodott, melyet a csalá-
dok, résztvevők önkéntes adományai fedeztek idén is, mint eddig évről 
évre. Hálásan köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, mellyel 
programunk gazdagságához és színességéhez hozzájárultak. 
   A gyermekek az iskolai csoportban és a családokban is sokat fejlődtek, 
tanultak a környezet szeretetéről, az erdőben való helyes viselkedésről, 
hogyan lehet minimális (2-3 liter) vízben alaposan megmosakodni. Elektro-
mos áram nélkül is hangulatos estéket együtt tölteni, és hogy mobiltelefon, 
internet nélkül is van élet a földön. Ezek nem rossz dolgok, de a kontrolá-
latlan használatuk ember- és környezetpusztító. Most láttak példát az al-
ternatív életre. Számos alkalmunk volt közös kirándulásra, melyeken soha-
sem mulasztottuk el a mások által elhagyott szemét összetakarítását, az 
útvonal járhatóvá tételét, illetve a források környékének rendbetételét, melyekből mi is az életadó és oly finom tisz-
ta vizet fogyasztottuk. Bebarangoltuk a Bükk számos nevezetes pontját, több részletben, több kisebb nagyobb cso-
portban. Voltunk: Kurtabérc forrás és kápolna, Hubaforrás és Újmassa, Bánkút, Zsidórét, Tarkő, Háromkő, Őserdő, 
Nagymező, Heregrét, Cserepeskő, Peskő, Hollóstető, Olaszkapu, Szilvásvárad és számos más helyen. A túrák meg-
valósulásáról túranaplót vezettünk. A túrák során azt tapasztaltuk, hogy a környezeti kultúra javult az évek során, 
némiképpen csökkent az elhagyott szemét, és az értelmetlen rombolás mennyisége is Bükk-szerte. Az idei csapadé-
kosabb időjárás kedvezett a növényzetnek, minden szép zöld volt, a fű nem száradt 
ki, az Nagymező majdnem teljesen kiheverte a néhány éve pusztító bozóttűz nyoma-
it.  
   A gyerekek számára rendezett Búb (pont) verseny idén is nagy motiváló erőnek 
bizonyult. A tábor befejeztével minden gyermek jutalmat kapott korának, teljesítmé-
nyének, lelkesedésének megfelelően. Vázát, macit, színezőt, búvár újságot, jutalom-
könyvet, fa ceruzatartót. A gyerekek örültek az ajándékoknak. A gyerekek lelkes 
túrázással és a túra útvonalon való szemét összeszedésével gyűjthettek Búb-ot, de 
kiselőadással, reggeli tornán és más foglalkozásokon való részvétellel, esti tábortűz-
nél való zenei szolgálattal is. A gyerekfoglalkozásokon, a szokásos sport- és rajzver-
senyen túl, növény meghatározás, növénytanulás, éjszakai túra, erdei iskola, csillagászkodás is volt. A környezetvé-
delmi csapatversenyben gyerekek felnőttek egyaránt részt vettek.  
Minden reggel volt reggeli torna, melyet egy-egy diák vezetett, gyerekek, szülők, tanárok együtt tornáztak. Foci 
verseny, gólyaláb verseny volt ezen kívül, tollaslabda játék segítette a gyerekek mozgását. Több kulturális létesít-
ményt kerestünk fel a tábor ideje alatt: Szilvásváradra biciklizett egy csoport és feltérképezte az ottani látnivaló-
kat: barlang, kisvasút, erdei tanösvény, Lipicai ménes, halas tavak. Lillafüreden meg-
néztük a vízesést, a csónakázó tavat, István barlangot. Kipróbáltuk a libegőt és az új 
játszóteret, volt, aki a kisvasutat is belekombinálta a túraútvonalába. Bánkutat meg-
néztük és örültünk, hogy a helyén találtuk a sífelvonó vezetékeit. Táborunk idejére 
esett a Bükkszentkereszti gyógynövény nap, ezen is részt vettünk, sokat gazdagod-
tunk, tanultunk a gyógynövényekről az idős, füves Gyuri bácsitól. Esténként a tábor-
tűznél gyógyteakóstolás és ismertetés volt, tanulási és közösség építési céllal, majd 
ugyanilyen meggondolásból csütörtökön, tábori körülmények között készült finomsá-
gokból közös vacsorán vettünk részt. A díjnyertes a tábortűzön készült fánk volt. Min-
den évben megújuló és mindig emlékezetes a környezetvédelmi csapatverseny. Idén 
7 állomást szerveztek a tábor lakói (felnőttek), és öt darab 4-5-6 fős csapat vett részt a versengésben. Az állomá-
sokon mindig vannak gyerekeknek szóló kérdések, feladatok és felnőtteknek szólóak is. Baráti versenyről van szó 
melynek a célja az együtt töltött idő és a gazdagodás ismereteinkben.  
   Néhány váratlan élmény is történt velünk. Egy akkora fa kidőlt az útra, hogy négy-öt férfi félórát fűrészelgette, 
és 7-8 an tudtuk a fa törzsét elgurítani az útból. Hőscincért láttunk, ami pedig igen ritka és védett, de nem félt tő-
lünk, mi sok-sok fénykép után elbúcsúztunk tőle. Egy erdei kisegér belefialt az egyik sátor előterének ruhás polcá-
ba, újszülött kis egérkéket láttunk, de sajnos az egereknek nem volt keresnivalójuk a sátorban tovább. Találkoztunk 
rókával és egy elkóborolt kiscicával többször is. Csipkéskúton csak úgy messziről, de sokáig nézegettük a lovakat. 
Hatalmas kidőlt és kiszáradt fenyőfákon keltünk át, mintha egy óriás tüskéjű sündisznó lenne. Megtaláltuk a citromil-
latú kakukkfüvet a Nagymezőn, a pocsolyákban őz, szarvas, muflon, vaddisznó lábnyomokat láttunk. A Tarkőn és a 
Háromkőn megkerestük a geo-ládát. Néhányan megtanultak gólyalábazni.  
   Köszönöm a támogatást és a figyelmet, eredményes tábort zártunk, és várjuk a jövő évi folytatást.   

Varga Beáta táborvezető 
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VELÜNK TÖRTÉNT - NYÁRI TÁBOROK 
TERMÉSZETVÉDELMI TÁBOR A BÜKK-FENNSÍKON 

2016. JÚLIUS 9-13. 
   

A táborunk összesen 5 napból állt, ezalatt rengeteg helyre mentünk el és sok 
szép helyet láttunk. 
Szombaton indultunk volna fél hétkor, de ez elhúzódott hétre, mert olyan sok 
csomagot pakoltunk, hogy a kocsiba ugyan befértek volna, de mi már nem. 
☺ Így béreltünk egy utánfutót, amibe kényelmesen befért minden. 
Az utunk a Bükk - fennsík felé 4-5 órán át tartott, pár megállással. 
Mikor odaértünk, kerestük a megfelelő helyeket a sátorveréshez, és ezt ha-
marosan meg is találtuk. Felállítottuk a sátrakat majd ebédeltünk. 
Ebéd után túrázni mentünk. Először felültünk a Lillafüredi Libegőre, és az fel-
vitt minket a 606 m magas Jávorhegyre. Onnan gyalog indultunk vissza, de 
nem légvonalban, hanem az „Oxigén túraútvonal” több állomását érintve. 
Útközben rátaláltunk a Szent István forrásra, majd a Z∆ jelzésen felkapaszkodtunk a Fehérkőlápa sziklához, ahon-
nan tökéletesen ráláttunk a szemközti hegyekre és a Szinva- völgyre. Nemsokára megpillantottuk a lent található 
kalandparkot is, és tudtuk, hogy oda igyekszünk. Sok- sok rövidítéssel lassacskán le is jutottunk. Mielőtt kiértünk vol-
na az erdőből, találtunk egy névtelen bővizű forrást, és még sorba sem kel-
lett állni érte, mint az autóút melletti Szinva-forrásnál, így gyorsan megtöltöt-
tük vizéből az üvegeinket. Ezután bementünk egy játszótérre, ahol trambulint, 
mókuskereket és még sok olyan játékot találtunk, ami más játszótereken 
nincs. Fél órát töltöttünk ott, azután visszaindultunk a táborhelyünkre. Már 
mindenki hulla fáradt volt, mikor odaértünk az erdészeti út bejáratához ko-
csinkkal, és azt zárva találtuk. Így ez + négy kilométer gyaloglást jelentett 
nekünk. A fiúk előrementek, mi lemaradtunk. Már majdnem besötétedett, mi-
kor Dominika nővér egy kocsival értünk jött és visszavitt a táborhoz. 
Este mindenki odagyűlt a tábortűzhöz, bemutatkozott, és beszámolt, hogy 
milyen helyeken járt és miket látott. 
  Vasárnap délelőtt bementünk Bükkszentkeresztre szentmisére. Éppen ezen a hétvégén zajlott a faluban a X. 
Gyógynövénynapok. A bükki füves ember, Szabó Gyuri bácsi sok látogatót vonzott ide, a kirakodó vásárban mi is 
találtunk magunknak „vásárfiát”. 
 Ebéd után ismét túrázni mentünk:  Három-kő – Tar-kő – Őserdő útvonalon. 
Mire visszaértünk, már szinte mindenki a tábortűznél ült. Ott megbeszéltük, 
hogy mik történtek aznap és hogy kik tartják a következő napokban a sport 
- és rajzversenyeket. 
Hétfőn a miskolctapolcai barlangfürdőt látogattuk meg. Nagyon szép volt 
az egész fürdő, különösképp a barlangrendszerben lévő vizes járatok, ta-
vak. Minden óra 20-perckor sodrás élményfürdő volt, ami nagyon izgalmas-
nak bizonyult. 
   Kedden a lillafüredi István cseppkő barlangba mentünk először, ahol na-
gyon hideg volt. A vezető - aki mesélt a barlangról - sok kitalált figurát mu-
tatott nekünk a cseppkövekből, és persze elmondta, hogy nem szabad hoz-
zájuk érni. Gyönyörű volt. 
A barlang után a Hámori-tavon eveztünk egyet, majd hazafelé menet megálltunk újra a játszótéren. Itt elméletileg 
30 percet maradtunk volna, de 3 óra lett belőle, ugyanis az egyikünk térde trambulinozás közben megsérült így a 
mentők vitték el Eszti nővérrel együtt. Addig a játszótér melletti étkező kiszolgálói ügyeltek ránk. 
Végül jött Andor bácsi, a megmentőnk, aki visszavitt minket a táborba. Nem sokkal később megérkezett lesérült 
barátunk is, az egyik lábával gipszben. 
Vacsora után tábori misén vettünk részt, majd a tábortűz alatt Márió atya mesélt sok dologról, mi pedig bicskákkal 
faragtunk. Olyan fél egy körül indultunk meg a sátrunkhoz aludni. 
Szerdán elérkezett a szomorú nap, amikor el kellet búcsúznunk a többi táborozótól és a tábortól is. 
A sok pakolás és sátortakarítás után elindultunk haza. Az út felét mindenki végigaludta, utána pedig beszélgetet-
tünk. 
Majd végül visszaértünk Makóra és újra találkoztunk a szüleinkkel. Ezután mindenki hazament. 
   Én személy szerint nagyon élveztem az egész tábort, és köszönöm mindenki nevében Eszti nővérnek és Dominika 
nővérnek, hogy megszervezték a tábort.  
Résztvevők: Koszta Dóra Fanni, Krizsán Richárd , Szél Sándor, Sándor Alexa, Eszti nővér  

A beszámolót írta: Sándor Alexa 6. osztályos tanuló 
  

- 11 - 



 

 

MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
Kedves Olvasók! 
Az idei tanévben újra indul a kutakodás a művészeti nagyítóval. 
Mostani feladványaink ismert portré festmények részleteit 
ábrázolják. Rejtvényeink megfejtéseit kiváncsian várjuk és a 
kutatáshoz kellemes időtöltést kívánunk! Sikeres tanévkezdést! 

TANULMÁNYI VERSENYEK 2016/2017-ES TANÉVBEN 
Kedves Szülők és Diákok! 

Az idei tanévben is szeretettel várunk minden tanulót a tanulmányi verse-
nyekre. Bátran jelentkezzetek, hogy fejlődjetek és sikereket szerezzetek! Itt 
nézhetitek meg az ajánlatokat és szóljatok a szaktanároknak, akik a jelent-
kezéseiteket továbbítja nekem,hogy indulhass a versenyen. A versenyekről 
szórólapokat is küldök az osztályfőnökök segítségével. 
BENDEGÚZ-TUDÁSBAJNOKSÁG - SZEGED, országos 

6 FORDULÓ /1-8.o/ 
Minden tantárgy 
Csak egyéni, de évközben lesz egyfordulós verseny 
Start csomag: 1200Ft/félév   
 Optimum csomag: 2400Ft/félév  
Extra csomag:3600Ft/félév 
Megyei verseny helyben! - ingyenes, bárki indulhat, de időben kell a 

fordulókat beküldeni 
BÖNGÉSZ - GÖDÖLLŐ, országos 

4 FORDULÓ /alsó tagozat/ 
Egyéni és csapat, évközben is indít plusz csapatversenyeket 
EGYÉNI: 2800Ft/év 
Csoportos:2000Ft/év 
nincs megyei forduló 
Nevezési díjak: 
egyéni 2800 Ft  
csoportos 2000 Ft  
A következő tantárgyakból lehet jelentkezni: 
olvasás 1-4. osztályig; 
környezet 1-4. osztályig; 
nyelvtan 2-4. osztályig; 
matematika 1-4. osztályig; 
angol 3-4. osztályig; 

Bármilyen tehetséged van, használd azt! Az erdő is nagyon csendes 
lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne, akik a legjobban 

tudnak énekelni.  
Mindenkinek sikeres tanévet és jó munkát kívánok: Varga Erika tanítónő 

Kiadja a 
 Szent István  

Egyházi Általános Iskola 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 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2016. szeptember-október 

09.24. szo Szt. Gellért-nap Szegeden: Lelkinap a 8 évfo-
lyam számára. Családi nap 1-7. évfolyam szá-
mára 

09.25-10.01. 
 v-szo 

Erasmus+ projekt:Szlovákia 

OKT. Versenyek meghirdetésének az ideje.  Szakkörök 
beindítása. 

10. 06. cs Október 6-i megemlékezés, rövidített órák 

10. 10. és 13. 
 h, cs du. 

Ebédfizetés 

10. 15. szo Tanítási nap, államilag elrendelt munkanap. 
Pénteki órarend szerint tanítunk. 

10.21. p Október 23-i műsor, rövidített órák. 

NYELVVIZSGA IDŐPONTOK 2017. 
Az alábbi időpontok az írásban mért kés-
zségekre (olvasott szövegértés, írásbeli 
kommunikáció, hallott szövegértés) vonat-
koznak, a szóbeli kommunikáció vizsga 
napja ettől eltérhet. 
Február – angol és német nyelvből 
február 3. – B1, C1 szint 
február 4. – B2 szint 
Jelentkezési határidő: január 9. hétfő 
Április – angol, német nyelvből 
április 7. – A2, B1, C1 szint 
április 8. - B2 szint 
Június – angol, német, 
június 9. 
- magyar, bolgár, cseh A2, B1, 
C1 szint 
– angol, német B1, C1 szint 
június 10. 
- angol, német, magyar, bolgár, cseh B2 
szint 
Jelentkezési határidő: május 11. csütörtök 
Október – csak angol és német nyelvből 
október 6. - B1, C1 szint 
október 7. - B2 szint 
Jelentkezési határidő: szeptember 7. csütörtök 
December – angol, német, nyelvből 
december 8. – A2, B1, C1 szint 
december 9. – B2 szint 
Jelentkezési határidő: november 9. csütörtök 


