
 

 

        

XII. évfolyam 10. szám 2016. október 

A Szent István Egyházi Általános Iskola   

és Kollégium havilapja 

2016/2017: A KÖZÖSSÉG ÉVE 

AZ 1956-OS FORRADALOM  
EMLÉKEZETE 

Csak akkor születtek nagy dolgok, 
Ha bátrak voltak, akik mertek, 

S ha százszor tudtak bátrak lenni, 
Százszor bátrak és viharvertek. 

(Ady Endre: A Tűz csiholója-részlet) 
A SZIGNUM iskolai ünnepségére október 21-én, pénteken, 8 órakor került sor, a 8. évfolyam előadásában.  

„NOVEMBER 4-ÉN GYÚJTSUNK EGY GYERTYÁT A HŐSÖK TISZTELETÉRE” 
Schmidt Mária, az 1956-os Emlékév kormánybiztosa mindenkit arra kér, hogy a forradalom és szabadságharc leve-
résének napján, november 4-én este 7 órakor mindenki gyújtson egy gyertyát a forradalom és szabadságharc emlé-
kére, az ’56-os hősök tiszteletére. „Legyen ez egy országos megemlékezés, egy egyszeri gesztus, ami kifejezi azt a 
hálát, azt a köszönetet, amit érzünk, és amivel tartozunk azoknak, akiknek ezt a szabadságot köszönhetjük”.  

(Forrás: www.magyarforradalom1956.hu) 
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JUBILEUMI SZENT ERZSÉBET BÁL 
Névadójának ünnepnapján, november 19-én lesz a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és 
Kollégium hagyományos Szent Erzsébet bálja. Az ünnepi alkalom ezúttal jubileum is, tizedik éve ren-
dezi meg töretlen lelkesedéssel az intézmény. Az idei bál az iskola célkitűzéseivel összhangban a 
közösség jegyében zajlódik majd; megelevenednek a már ismert szokások, lesz kenyérszentelés és 
kézműves vásár is a Korona Szálló dísztermében. A Szent Erzsébet bál bevétele ezúttal is az intéz-
mény alapítványának céljait szolgálja. 

Horváth János igazgató-
helyettesünk édesanyjának, Hor-
váth Istvánné Hegyi Évának meg-
jelent a verseskötete, Novemberi 
rózsa címmel. A válogatott költe-
mények gyűjteménye iskolánk 
könyvtárában is megtalálható. 

 
Hegyi Éva: Őszi csend 

 
„…Híveidnek élete, Uram megváltozik, de nem szűnik meg.” 

(A gyászmise prefációjából) 

 
Néma az ősz,  
néma a táj, 
a víz felett 

fehér sirály ke-
reng. A föld 

oly sárga-zöld, 
s fölötte kék 
a messzeség.  

 
 
 

 
Hideg a csend, 
száll a remény, 
tűnik a nyár, 
tűnik a fény, 
e némaság 

lelkembe vág, 
s a lét ködén 
tűnődöm én. 

 
 
 

 
Mert életet 
rejt a halál, 

e röpke nyár  
ha tovaszáll, 
virág fakad 
a hant alatt, 

s nincs elmúlás, 
csak változás! 

 (1950) 



 

 

FÓKUSZ 

NEVET KAPTAK TERMEINK 
    Elneveztük szaktantermeinket és közösségi tereinket. Szep-
tembertől egy-egy számunkra fontos, példaértékű személy 
nevét viselik, akiknek ilyen módon is szeretnénk emléket állíta-
ni, munkásságukra, életművükre felhívni a figyelmet.  

 
Angol nyelvi terem: Morus Szent Tamás 

London, 1478. febr. 7. – London, 1535. július 
6.) angol író, költő, jogász, kancellár, vérta-
nú. Amikor beszállították a Tower börtönébe, 
azt mondta barátságosan a kapitány-

nak:,,Uram, megígérem Önnek, hogy nem fogok panaszkodni 
ellátásra, lakásra és elhelyezésre. Ha mégis megszegném ígérete-
met, vagy bármiben is terhére lennék önnek, akkor megengedem, 
hogy kíméletlenül tegye ki a szűrömet.''  
  

Csendes tanári: Gázai Doroteusz 
A VI. században élt. Gazdag, igen művelt család 
sarjaként látta meg a napvilágot. Gyermekkorá-
ban állítólag nem szeretett tanulni "Inkább kígyót 
fogok a kezembe, mint könyvet" mondogatta. Ifjú 
korára azonban belépett egy monostorba, mely 
Gáza közelében, Palesztinában volt. Annyira 
szeretett olvasni, hogy egész könyvtárát magával 
vitte. A lelki vezetői visszafogták Doroteusz hatal-

mas vágyát az elmélkedés után, ezért azt javasolták neki, épít-
sen kórházat az idős és beteg szerzetesek számára. Ez fokoza-
tosan arra vezette őt, hogy maga mögött hagyja a tulajdonát, 
könyveit, értékes ruháit. Ő lett a kórház vezető ápolója, ame-
lyet a családja építtetett saját pénzén.  

 
Görög hittan terem: Aranyszájú Szent János 

(Antiochia, 344 és 347 között – Komana, Pontosz, 
407. szeptember 14.) egyházatya, egyháztanító, 
398-tól 404-ig I. János néven konstantinápolyi pát-
riárka. Az ékesszólásáról híres Jánost 
chrysostomosnak, azaz „aranyszájúnak” nevezték. 
„Nem az gazdag, aki sokat birtokol, hanem az, aki 

kevéssel is beéri. ” 
  

Helen Doron terem: Dietrich Bonfoeffer 
Breslau, Wrocław, 1906. febr. 4. –Flossenbürg, 
1945. ápr. 9.) evangélikus lelkész, teológus, 
mártírhalált halt a II. világháború alatt. Hitler 
és a nemzetszocialisták hatalomra jutása után 
bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba. 

1943-ban a Gestapó letartóztatta. A II. világháború vége előtt 
egy hónappal a flossenbürgi koncentrációs táborban kivégez-
ték. 
„Istenem, add, hogy gondolataim hozzád szálljanak. Nálad van a 
világosság, te sohasem feledkezel meg rólam. Nálad a segítség, 
nálad a türelem. Én nem értem az útjaidat, de te ismered az én 
utamat”. 

 
Informatika terem: Szent Izidor 

(Carteganea, Spanyolország, 556 – Sevilla, Spa-
n y o l o r s z á g ,  6 3 6 .  á p r i l i s  4 . ) 
Ókeresztény író, egyháztanító. Termékeny íróként 
több, a középkorban népszerű enciklopédikus 
munka megírása fűződik a nevéhez.  Közkedvelt 

tankönyvekként használták írásait, amelyeket a közérthető 
megfogalmazás mellett világos okfejtés jellemzett. 1999-ben II. 
János Pál pápa Sevillai Szent Izidort nyilvánította az internet, a 
tudomány és a technika után érdeklődők védőszentjének. 

 
 

Könyvtár: Ráskai Lea 
Ráskay Lea kódexmásoló domonkos apáca volt a 
16. század elején. A Nyulak szigeti kolostorban élt, 
kiválóan tudott latinul, s korának egész műveltségé-
vel bírt. Az 1510–1522 közötti évekből öt kódex-
ben maradtak fenn tőle másolatok, fordítások, köz-
tük a Margit-legenda. 

 
Közös terem: Boldog Mária Antonina Kratochwil 

(1881.  augusztus  21. Osztrák –Magyar Monarc-
hia—1942. október 2. Sztaniszló, Ukrajna)   
Boldogasszony Iskolanővér. Mikuliczynben lengyel 
zsidókat bújtatott, ezért 1942-ben, a német meg-
szállás után letartóztatták. A börtönben átélt kínzá-
sok és ütlegelések következtében vértanúhalált halt. 

II. János Pál pápa avatta boldoggá 1999-ben. 
  

Nagyelőadó: Boldog Gerhardinger Terézia 
Született Gerhardinger Karolina (1797. június 20., 
Stadtamhof, Bajorország – 1879. május 9., Münc-
hen, Bajorország) A Boldogasszony Iskolanővérek 
szerzetesközösség alapítója. II. János Pál pápa 
1985. november 17-én boldoggá avatta.  
„Ha valamit a jó Isten létre akar hozni, mindig meg-

adja hozzá az eszközöket is.” 
  

Német nyelvi terem: Caroline Friess 
(Párizs 1824 — USA 1892) Boldog Gerhardinger 
Terézia megbízásából 24 évesen lett az Iskolanő-
vérek amerikai missziójának vezetője.Áldásos te-
vékenysége során a rend sok száz iskolát, árvahá-
zat és gyermekotthont alapított az Egyesült Álla-
mokban. 

„Vedd figyelembe a szándékot, mielőtt megítéled a tettet” 
„ Te vagy, Ó Isten, aki ide helyeztél engem.” 

  
Rajzterem: Szent Lukács 

Szent Lukács az orvosok és a festők védőszentje. 
Egy hagyomány szerint megfestette a Szűzanyát. 
Az általa írt evangéliumban képszerűen mintegy 
elénk rajzolja Jézus életét, különösképpen gye-
rekkorát. Az Apostolok Cselekedeteinek is ő a 
szerzője. 

   
  

Református hittan terem: Szikszai György 
Szikszai György (Békés, 1738. március 21. – 
Debrecen, 1803. június 30.)  
Magyar református pap, makói lelkész, debrece-
ni esperes-lelkész, teológiai író, nyelvész, az 
1791-es Budai Zsinat tagja.  
„Két nemes célja van a mi életünknek: egyik, hogy 
az Isten dicsőíttessék miáltalunk; a másik, hogy a 
mi embertársainknak használjunk.” 

  
Tárgyaló: Héjja M. Aliz nővér 

(1948. szeptember 14., Hódmezővásárhely – 
2011. december 20., Debrecen). A SZIGNUM az 
ő vezetésével nyitotta meg kapuit 1991-ben. 
Boldogasszony Iskolanővérként azon fáradozott, 
hogy az ide járó diákok teljes – testi, lelki, szel-
lemi – kibontakozását szolgálja. Szívügyének 
tekintette a nehéz körülmények közül jövő, hátrá-

nyos helyzetből induló gyerekek felkarolását. 2007-ig az intéz-
mény szerzetes igazgatója.  

„Ha a világ a feje tetejére áll is,  
nekünk nem szükséges.” 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
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GYEREKEK TANÍTOTTAK FELNŐTTEKET JÁTSZANI 
 
   Több mint harminc féle csapatjátékot próbálhattak ki ma 
délelőtt a SZIGNUM Családi napjára látogatók. A Közös-
ség évében rendezett hagyományos, őszi programon be-
mutatkoztak helyi csoportok, mindenkinek sült palacsinta és 
lehetett egy flashmobban is táncolni.  
   Üvöltő zombik, Takonyfogó, Lábatlanok, Élő amőba – 
csak egy pár cím a makói Szent István Egyházi Általános 
Iskola szeptemberi Családi napjának játékkínálatából. 
Az intézmény tizedik alkalommal hívta a szülőket és a 
gyerekeket egy vidám délelőttre, amelyet az idén a 
Közösség évének szellemében hirdetett meg. Bemutat-
koztak helyi csoportok, a csapatok maguknak főztek és 
mindenkinek sütöttek palacsintát is. Az állomások többsé-
ge különleges, kevéssé ismert játékra hívta a résztvevő-
ket. – A lényeg nem a versengésen volt ezen a mai al-
kalmon, hanem a felhőtlen együttléten, tehát hogy képe-
sek legyünk belefeledkezni a tevékenységekbe és mara-
déktalanul jól érezzük magunkat. Abból indultunk ki, 
hogy életkortól függetlenül, mindenkiben benne van az 
örök gyerek, aki szeret mókázni, új dolgokat megismerni. 
Érdekesség, hogy a fiatalokból és felnőttekből álló ve-
gyes csapatoknak a diákjaink tanították meg a játékokat 
– avatott be a részletekbe Baráti Eszter Kinga nővér, a 
program egyik szervezője. A SZIGNUM hetedikes tanulói 
hetek óta készültek a feladatokra; először minden játé-
kos tevékenység három alapszabályát sajátították el, 
melyek szerint fontosak a szabályok, játszani szívvel-
lélekkel kell és nem a győzelem a fontos, hanem maga a 
játék öröme. Ezek hangsúlyozására törekedtek a feladat 
irányítóiként is.  – Én a „váll, csípő, térd, boka” állomást 

vezettem. A lényege, hogy 
a szavak sorrendjében, 
egyre gyorsuló tempóban 
kellett az adott testrészt 
megérinteni. Szóval, kicsit 
megtornáztattam a részt-
vevőket. Nagyon élveztem 
a megbízatást – mesélte 
vidáman Burger Benedek, 
7. a osztályos tanuló. – Jó ötletnek tar-
tom a kezdeményezést, hogy a csalá-
dok együtt játszottak és minden tevé-
kenységben ez a közösségi szellem 
érvényesült, legyen szó akár a főzés-
ről, akár egy előadásról. Most voltunk 
első alkalommal ezen a programon és 
nagyon vidám volt a hangulat, sok ér-
dekes tevékenységet állítottak össze 
nekünk. Kipróbáltuk már a sárkányo-
sat, a szörnyjátékot és a babzsák-
derbit is. Ebédelni is közösen fogunk, 
egy paprikás krumplit főz az osztály – foglalta össze 
élményeit Fodor Beáta, akinek a kislánya első osztályos 
az iskolában. 
   A SZIGNUM hagyományos, őszi délelőttje valóban 
tartalmas elfoglaltságot kínált mindenkinek; az egés-
zségügyi szűrések, harangtorony látogatáson kívül lovas 
kocsizhattak és terápiás kutyabemutatót is megnézhettek 
a látogatók. A közösség jegyében telt szombati alkalmat 
közös ebéd zárta, amelyen minden osztály megehette a 
délelőtt készült finom étkeket.  

 Szabó Anita  

MADÁRLESEN JÁRT A 6.A OSZTÁLY SÁNDORFALVÁN 
   Szeptember közepén, egy esős reggelen, tanulmányi kirándulásra mentünk Sándorfalvára. Mire 
megérkeztünk az ornitológiai táborba, az eső is elcsendesedett és az ég is kivirult. Körbejártuk a 
nádast, ahol a madárfogó hálók voltak kifeszítve. Ezekkel ejtik csapdába a kismadarakat, amiket 
azután meggyűrűznek. Láttunk gyönyörű jégmadarat, nádi poszátát, cigánycsukot, cinegét, barát 
poszátát. A meggyűrűzött madarakat, mi, tanulók engedtük szabadon. Besétáltunk egy 200 méte-
res pallósoron egy vízi leshelyre. Láttunk teknős-, és hermelincsapdát is. Élveztük a kirándulást, 
javasoljuk, hogy látogassanak el oda más osztályok is!                                  A 6.a osztály tanulói 

39. SZENT GELLÉRT IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
SZEGEDEN 

   A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
védőszentjének, Szent Gellértnek ün-
nepnapján rendezték hagyományosan 
az ifjúsági találkozót, ahol a SZIGNUM 
nyolcadik évfolyamos diákjai is részt 
vettek. Az Alsóvárosi Ferences Temp-
lomban és a Karolina Általános Iskolá-
ban és Gimnáziumban szervezett ese-

mény központi témája az idén a „Ki vagyok én?” kérdése 
köré épült. A tartalmas előadások és érdekes beszélgeté-
sek mellett egy különlegesség is várta a résztvevőket délu-
tán; a „Mozgalmas Piac” elnevezésű közösségi téren be-
mutatkoztak különféle szerzetesrendek és ifjúsági csopor-
tok. A napot közös szentmise zárta az Alsóvárosi Ferences 
Templomban.  

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! 

2016. október 10-én, a SZIGNUM 5.a osztálya 
könyvtári előadáson vett részt, amelyen dr. Karan-
csi Zoltán, egyetemi docens tartott. Az SZTE JGYPK 
Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszékének vezetője a 
gyerekeknek „Egyiptomról természetesen” elneve-
zéssel tartott képes beszámolót az érdeklődőknek.  



 

 

SZAK(KÖR)KÉP 
Nagyok kórusa 

Szeretettel várok minden lelkes, énekelni szerető 3-4-5-6-7. osztályos diákot péntekenként 14-15-ig a művésze-
ti Szt Lukács terembe. Népdalok, népdalfeldolgozások, egyházi és egyéb ünnepi énekek, valamint vidám, szóra-
koztató dallamok tanulása, éneklése vár ránk. Ha hangszerrel szeretnél csatlakozni, akkor is jelentkezz nálam, vagy 
Piroska néninél. Szeretettel: Gabi néni 

Foci és kosár 
A labdarúgást kedvelő felső tagozatosoknak Szarvas Ákos tanár úr szakkört tart szerdáként 14:00-14:45-ig. Alsó 
tagozatos fiúk és lányok csütörtökönként 14:30-15:15-ig focizhatnak. Aki felsősként a kosárlabda iránt érdeklőd-
het, járhat edzésre keddenként, 14:00-14:45-ig. Jelentkezni az alkalmakra a tanár úrnál lehet.  

Sakkoktatás 
Sakkoktatás indult a SZIGNUM-ban a Makói SVSE Sakk Szakosztályának szervezésében. A foglalkozások minden 
héten hétfőn és csütörtökön 14:00 – 14:45 óráig tartanak. Jelentkezéshez az iskola titkárságán található 
“jelentkezési lap” kitöltése szükséges. Részvételi díj: 2000 Ft/hónap. További információk: Horváth Zsolt 30/427-
07-12, makoisvse@gmail.com 

Kerékpáros Baráti Kör 
A sok szép megvalósult úti céllal és kilométerrel büszkélkedő társaság szeretettel várja az érdeklődő bicajosokat 
évközi kisebb túrára, kirándulásra, melyeket plakáton hirdet meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör képvi-
selteti magát, és ügyességi feladatokkal várja a diákokat. Programjainkra mindenkit szeretettel várunk! Jelentkezni 
Horváth János igazgatóhelyettes úrnál lehet.  

Rajz  
Az idén is minden rajzos tanulót várunk csütörtök és pénteki napokon a délutáni rajz szakkörre. Az alsós diákoknak 
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. 

 
Tartalmas időtöltést kínálunk délután is! 
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Jelenlegi és egykori SZIGNUM-os diák nyerte a Legszebb konyhakert elnevezésű, országos verseny 
„zárt kert, kis kert” kategóriájának első helyét. Kurusa Diána és Mercédesz régóta foglalkozik ker-
tészkedéssel és a jövőben is ezzel akarnak foglalkozni. Az alábbiakban a díjátadóról szóló beszámo-
lót olvashatjuk.  

A "LEGSZEBB KONYHAKERTEK” DÍJÁTADÓJA BUDAPESTEN 
   Nagyon szeretünk kertészkedni a testvéremmel és már három éve nevezünk a "Legszebb kony-
hakertek című programjára, amit a Galamb József iskolában hirdettek meg. 
  Legalább húszfajta növényt termeltem. Közöttük megtalálható például a borsó, burgonya, bab, 
hagymafélék, mák, paradicsom stb. Kedvenc növényeim közé tartozik a vöröshagyma és a bio 

zsázsa. Már ősszel elkezdjük a munkálatokat. Azért szeretek kertészkedni, mert amit az ember saját maga termel, 
annak jobb az íze, mint amit a boltban vesszünk. A három év alatt most sikerült elnyerni országosan ezt a programot. 
A díjért Budapestre, a Herman Ottó Intézethez kellett utazni a testvéremmel együtt. Október 11.-én kedden, 10 óra-
kor kezdődött a program és kora délutánig tartott. Közben volt állófogadás és azután következett a díjátadás.  
Rossz volt az idő és esett az eső a fővárosban is, de jól éreztem magam. Régóta nagy kedvvel végzem a kerti mun-
kálatokat és a jövőben is akarok ezzel foglalkozni, mert ez számomra nagyon fontos dolog.                                    
                          Kurusa Diána 8.b 
Gratulálunk végzős diákunk és testvérének (volt tanítványunk) sikereihez! Kitartó, szorgalmas munkájuk komoly elismerést 

hozott. További szép eredményeket, kitartó lelkesedést kíván a SZIGNUM közössége! 

ÓFÖLDEÁKI BICIKLITÚRA 
   Október 15-én, a szombati munkanap délutánján 13-an vállaltuk, hogy elbiciklizünk 
Óföldeákra. Nagyon kényelmes tempóban, hátszéllel kb. 1,5 óra alatt értünk a telepü-
lésre. Ott Ica néni élményszerűen bemutatta a templomot, körbenéztünk, imádkoztunk. 
Valaki motorral, több család kocsikkal érkezett. Sajnos a toronyba nem tudtunk felmenni, 
mert veszélyessé vált, de a kórusig feljutottunk. A templom körüli falon végig lehetett 
menni, élvezték a gyerekek. Visszafelé sem volt megerőltető senki számára a tekerés - 
mindössze néhány csepp eső hullott ránk, de ez inkább az áldás jele volt. Fél 6-ra épp 

hazaértünk, néhányan bekapcsolódtunk a rózsafüzér imádkozásába, majd részt vettünk a Szentmisén. Erre már 
több kis missziós érkezett, akik szolgálatot is vállaltak. Szép lezárása volt ez a napnak.        Fidelis nővér 
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ERASMUS+ 
FŐZŐCSKE, DE OKOSAN: MAKÓI SZIGNUM CSÍPŐS – ERASMUS + MÓDRA 

Hozzávalók: 4 autónyi diák és tanár, 2 éves Európai Uniós pályázat 7 ország 
részvételével, egy nagy adag szeretet a vendéglátók és többi résztvevő részéről, 
több évnyi angol tanulás és általában biztos tudás valamint egy bödönnyi nyitott-
ság a kalandra, a szépre és a jóra. 
Az elkészítés módja: válasszunk ki 16 érdemes diákot, akiket majd szlovákiai csa-

ládok látnak vendégül a találkozó 1 hete alatt. A diákok emailben és facebookon 
vegyék fel a kapcsolatot a családokkal. Ezt a részt túladagolni nem lehet. Vasár-
nap délben valamennyi résztvevő szálljon be az autókba és 2 pihenő beiktatása 
után érkezzetek meg Érsekújvárra. Itt egy rövid séta után találkozzanak a magyar 
gyerekek és a szlovák családok és váljanak egy hétre az ő fogadott gyermekükké. 
Az első nap gyűljön össze mindenki a vendéglátó iskola ebédlőjében és egy nagy-

szabású fogadó ünnepség keretében mutassa be országát, városát és iskoláját. 
Ezután ismerjük meg az iskolát. Délután ismerkedjünk meg a várossal, jellegzetes 
épületeivel és történetével. Az este se teljen tétlenül: az ebédlőben tanulják meg a 
nemzetek egymás játékait és önfeledten játszanak is. Majd az első nap fénypontja-
ként kóstolják meg a nemzetek egymás jellegzetes ételeit. A teli has ledolgozására 
javasolt egy kiadós diszkó szerevezése, ahol egyaránt hallható és táncolható a né-
met rock, a portugál fadó, a brit pop, a török folk, a finn heavy metal valamint a 
szlovák és magyar retro.  
Második nap hallgassunk meg egy érdekes előadást az iskolai zaklatásokról, jel-

lemzőiről és leküzdéséről. Játszunk csapatjátékokat és koronázzuk meg a napot egy 
jó kis fürdőzéssel. Közben nyerjünk bepillantást a szlovák (szlovákiai magyar) csalá-
dok életébe közös bowlingozással vagy pizzázással. Használjuk azért az angolt is, 
amikor csak lehet. Néha lehet ettől a feladattól egy kicsit félni is, de egyet nem 
szabad: megijedni és meghátrálni.  
Harmadik nap kiránduljunk egy nagyot a szlovák fővárosba, Pozsonyba. Idegen-

vezető segítségével ismerkedjünk meg a város történetével és legjelentősebb épüle-
teivel: a Várral, a Szent Márton templommal, az UFO híddal, a Városházával és az 
utcákat vidámsággal megtöltő szobrokkal. Együnk tipikus szlovák ételeket egy ele-
gáns étteremben és köszöntsük fel az éppen szülinapját ünneplő portugál és ma-
gyar gyermeket. Legyen önálló a magyar csoport és nézze meg magának azt a 
helyet, ahol Mária Teréziát magyar királynővé koronázták. Este férjen bele még 
egy kis plázázás is és Mekizés is.  
Negyedik nap ismét keljünk útra és látogassunk el Selmecbányára. Itt ne csak a 

gyönyörű és magával ragadó várost tekintsük meg és tegyünk sétát az egyedi han-
gulatú utcácskákon, hanem öltözzünk be védőruhába és menjünk le 50 méter mélyre 
a földfelszín alá és járjuk végig azokat a tárnákat és járatokat, ahol évszázadok 
óta aranyat és ezüstöt bányásznak ezen a vidéken. Semmiképpen se hagyjuk ki a 
„Bányahold” megtekintését!  
Ötödik nap se érjen véget a kirándulások sora: ezúttal Nyitrára utazzunk el, ahol 

a Várból és érseki palotától nyílik csodálatos kilátás a városra. Készítsünk fotót a 
magával ragadó Zobor heggyel a háttérben. Különleges fűszerek használata is 
megengedett: a magyar csoport vonuljon félre és egy Taize-i énekkel adjon hálát 
azokért az életre szóló élményekért, amelyeket az egész hét folyamán gyűjtöttek. 
Zárjuk ezt a napot és az egész hetet egy igazán elegáns és nagyszabású fogadás-
sal, ahol az emléklapokat nem kisebb személyiség, mint a magyar konzul adja át. 
Együnk és igyunk még egyszer annyit, vagy még többet is, mint ami belénk fér. Itt 
már elkezdődhet a sírás és szomorkodás a közelgő elköszönés és hazautazás miatt. 
Ezeket az érzéseket érleljük egy egész éjjen át és járjanak csúcsra a találkozó utol-
só napján, az elköszönéskor. 
Szombaton, ha azt hisszük, hogy ugyanannyi vagy kevesebb cuccal megyünk haza, 

legyünk tisztában vele, hogy tévedünk. A vendéglátó családok úgy felpakolják a 
gyerekeket ajándékokkal, hogy a sofőr-tanároknak nem kis fejtörést okoz a csoma-
gok elpakolása.  
Érjünk haza kora délután és a következő napokban csak meséljünk és meséljünk és 

meséljünk az élményeinkről. Mutassunk fényképeket és fogadjuk meg, hogy az uta-
zás, a más nemzetek és emberek életének és történetének megismerése életünk 
meghatározó eleme lesz. És természetesen határozzuk el, hogy az idegen nyelveket 
ezek után, ha lehet, még alaposabban és nagyobb lelkesedéssel tanuljuk, hiszen 
megtapasztaltuk a kommunikáció erejét.  
Így készítsük el Makói Szignum Csípősünket és garantált a siker!                                     Csapóné Mátó Mónika tanárnő 
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TANULMÁNYI ÚTON CIPRUSBAN 
 

   Egy sikeres Erasmus+ pályázat jóvoltából szeptember 19-23. között lehetősé-
gem nyílt elutazni a ciprusi Limassolba, ahol részt vettem egy projektmenedzsment 
témájú nemzetközi továbbképzésen. Tudtam, hogy a Földközi-tenger keleti részén 
fekvő szigetországban mindig jó idő van, és tovább tart a nyár, mint mifelénk, 
mégis furcsa volt megtapasztalni, hogy az esős-borús Budapesti repülőtérről in-
dulva röpke három óra múlva a forró és száraz Cipruson találtam magam. Az ott 
tartózkodásom egy hete alatt végig 30 fok felett volt a hőmérséklet, és csak reg-
gelre enyhült kissé a hőség. Az idegenforgalmi szezon ott nem augusztus 20-án ér 
véget, hanem október végéig tart. Az éghajlaton kívül még a növényvilág is telje-
sen más, mint nálunk: a füge és a szőlő már leérett, éppen a gránátalmát szüretel-
ték, a citrom, narancs banán és citrancs ültetvényeken még zöld volt a termés. 
Limassol városa egy meglehetősen nagy területen elterülő nyüzsgő tengerparti 
kikötőváros, ahol rengeteg külföldi, főleg orosz turista meg indiai és közel-keleti 
vendégmunkás található. A helyi görög lakosság jól beszél angolul, még a piaci 
kofáknak sem okoz gondot ennek a világnyelvnek a használata. Ez és a balolda-
lon való közlekedés az 1878-tól 1960-ig tartó brit fennhatóság alatt honosodott 
meg Cipruson. A változatos ember kavalkádban két magyar vonatkozásra is buk-
kantam: egy nyomdában beszéltem a tulajdonossal, aki pár éve járt Budapesten, 
és sok szeretettel emlegette a látványosságokat. Az egyik tengerparti kávézó-
ban pedig egy marosvásárhelyi magyar asszony dolgozott, aki a ciprusi életkö-
rülményekről mesélt. 
   A továbbképzés maga 5 napig tartott, témája pedig az Európai Uniós pályá-
zati rendszer, és a sikeres pályázás módszereinek megismerése volt. A csoport 
többi tagja Litvániából, Csehországból és Lengyelországból érkezett, az előadók 
pedig igen magas szinten, a résztvevők egyéni igényeit és lehetőségeit is figye-
lembe véve tartották az órákat.  
   Az utolsó napon kirándultunk a Limassol közelében található Kolosszi középkori 
várhoz, a gondosan feltárt és konzervált ókori görög városhoz, Kourionhoz, ahol 
egy felújított szabadtéri amfiteátrum (színház) látványához a tenger szolgáltatta 
a festői hátteret. Omodoszban megtekintettük a kolostortemplomban őrzött kö-
téldarabot, ami a hagyomány szerint Krisztus keresztfájáról való. A kirándulás 
során a kopár hegyek között vezetett buszunk útja, és egy, a száraz szigeten 
igazi kuriózumnak számító hűs vízesésnél is megálltunk. 
   Az utazás felejthetetlen élményekkel gazdagított, a képzés pedig a munkám 
során jól hasznosítható ismeretekkel vértezett fel. Remélem, jövőre iskolánkból 
még több tanárnak lesz lehetősége külföldi továbbképzésre menni. 

Gulyás Attila – az iskola pályázati felelőse 

ERASMUS+ 

ADOMÁNYGYŰJTÉSI FELHÍVÁS 
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 
Nemrég felkeresett egy úr: Mr. Gibril Deen, aki 20 éve él Magyarországon, származását tekintve gambiai. Ebben 
az afrikai országban voltam én önkéntes misszionárius egy évig, 2005/2006-ban, jól ismerem a körülményeket. Ő 
itt jelenleg Magyarországon fociedző (Testnevelési Egyetemet végezte el) és azon fáradozik, hogy a sport segítsé-
gével integrálja a hátrányos helyzetű fiatalokat – sport előítéletek nélkül. Már kapott ezen szolgálatáért állami 
kitűntetést is. Nemrég létrehozott egy Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesületet (www.gandhi.hu) amely célja, hogy 
további segítséget közvetítsen az otthoniak számára származási országába. Célja a nevelés területén az alapdol-
gok, és egyenlőség előmozdítása. Alkalmazásban van egy fiatal hölgy, aki egyelőre önkéntesen segíti otthon egy 
irodában az alapítvány tevékenységét. Mr. Deen úr december közepén hazautazik, édesanyjáért lesz megemléke-
zés, aki nemrég hunyt el. Ezt a lehetőséget kihasználva alkalom lenne arra, hogy némi tárgyi dolgot személyesen 
hazavigyen az ottani rászorulóknak. 
Ezért a segítségeteket szeretném kérni! Három dologban szervezünk gyűjtést november 30-ig. 
1. iskolai dolgok: színes ceruza, grafit ceruza, hegyező, radír, esetleg füzet, iskolatáska, tolltartó… 
2. régi mobil telefon (kártyafüggetlen a legjobb) 
3. gyógyszer (elsősorban fájdalomcsillapító) és vitamin 
Ezen kívül a legkönnyebben kijuttatható segítség az anyagi támogatás. Az ottani ebédadag ára kb. 10Ft-nak meg-
felelő 1 Dalasi/fő/nap; ill. az önkéntes irodás fizetése kb. 2-3 ezer Forint/hó, világítás és Internet kb. 1000Ft/hó. 
Jó lenne némi pénzösszeggel is támogatni a szervezetet. 
Aki szívesen teszi, és örömmel kapcsolódik be ezen akcióba, tehát nov. 30-ig hozza be adományát személyesen 
nekem! Hálásan köszönöm az ottaniak nevében.                                                                                 Fidelis nővér 
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MŰVÉSZETI NAGYÍTÓ 
Kedves Olvasók! 
Az idei tanévben újra indul a kutakodás a művészeti nagyítóval. Mostani feladványaink ismert szobrok részleteit 
ábrázolják. Rejtvényeink megfejtéseit kiváncsian várjuk és a kutatáshoz kellemes időtöltést kívánunk!  

Brzózka Marek tanár úr 

KREATÍV OLDAL 

LÉGY KREATÍV ŐSSZEL (IS)! 

Falevél-süni: Csak a süni fejét kell kivágnod papírból, vagy csupán megrajzolnod, a testét 
a gyűjtött, színes falevelekből ragaszd! 

Kicsi gesztenye – csiga:   
1 db termés és egy kis gyurma kell 
csupán hozzá 
 
Parafa-bagoly: 1 dugó, különböző színű és nagyságú gomb, 

gombostű és egy kis filc szükséges a cuki madárhoz. A tű-
zésnél-ragasztásnál légy óvatos, vagy kérd felnőtt segítsé-

gét! 
(Forrás: internet) 

Megnéznénk, milyen kreatív vagy! Saját magad készítette őszi tárgyaidat egy fotó  
erejéig hozd be a titkárságra! A legjobban sikerült munkákat az iskolaújságban  

közzétesszük! 

TUDTAD?  
 

ŐSZI NÉPSZOKÁSOK ÉS HAGYOMÁNYOK 
Szüret: A szüret időpontja a 18–19. században hagyományosan meghatározott volt, valamilyen jeles naphoz kötő-

dött Szent Mihálytól (szept. 29.) Simon-Júdás (okt. 28.) napjáig. Az Alföld több vidékén Szent 
Mihály-napkor kezdték a szüretet. Mikor a szüret befejeződött, megtartották a szüreti bálo-
kat. A szőlőben leszedtek annyi szőlőt, amennyi a bálterem díszítésére kellett. Nagy fürtöt 
készítettek, amit a fő helyre tettek. Ezt az éjszaka folyamán ellophatták, vagy a végén kisor-

solták. A csőszlegények és -lányok feladata volt, hogy vigyázzanak a szőlőlopásra.  
Kukoricafosztó: Őszi társas munka a kukoricafosztás. Munkaserkentő játék volt a faluhántás: minden egyes kukori-
cacsőnél sorban kikiáltották a falu lakóit. Ha hiányos szemű kukoricát találtak: „anyósodnak annyi foga legyen” – 
kiáltották (Vasas–Salamon 1986: 158). 
November 1. Mindenszentek napja: E napon ma is szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és 
gyertyák gyújtása a halottak emlékezetére. A szegedi tájon mindönszentök kalácsa, kóduskalács 
néven üres kalácsot sütöttek, amit a temető kapujában várakozó koldusoknak adtak, hogy ők is meg-
emlékezzenek a család halottairól.  
November 11. Márton napja: Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész eszten-

dőben bőven ehessenek, ihassanak. Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt és egészsé-
get isznak magukba. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. „Aki Márton napon libát nem eszik, 
egész éven át éhezik” – tartották. A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér 
és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi időből is jósol-
tak: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy kalendáriumi re-
gula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. ” „A bornak 
szent Márton a bírája” – tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az újbor, más jelentése szerint az 

őszi időjárás dönti el, hogy milyen lesz a bor. Baranyában azt tartják, hogy a Márton-napi idő a márciusi időt mu-
tatja meg.  

Forrás: kreativotletborze.blogspot.com 
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HIT-ÉLET 
BEKAPCSOLTA HALLGATÓIT A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR 

   „Bizánctól Budáig” címmel adott ma hangversenyt a Szent Efrém Férfikar a 
makói görögkatolikus templomban. A közel egy órás, lenyűgöző zenei előadás 
repertoárjában az egyházi művek mellett kortárs zenei darabok is szerepeltek.  
   Azt tartják, akik énekelnek, azok kétszeresen imádkoznak. Többszörösen 
igaz ez a Szent Efrém Férfikar tagjaira, akik tíz különféle nyelven adnak elő 
imákat, himnuszokat. Ihletett és felemelő péntek esti hangáhítatukban egy spi-
rituális utazást tettek hallgatóikkal együtt. – A régi liturgikus énekektől egé-
szen korunk zenéjéig, az ősi szakrális zenétől a népénekekig és kortárs himnu-
szokig terjed a repertoárunk, amelyből most egy kis ízelítőt kívánunk adni. A 
több évszázad mellett földrajzilag is nagy utat járunk be, a régi keresztény bölcsőtől, Bizánctól indulunk és ősi gö-
rög, majd szláv himnuszokon át, nagy mesterek szerzeményeit szólaltatjuk meg, valamint kottás műveket is, amelye-
ket kifejezetten nekünk írtak – tudtuk meg Bubnó Tamástól, a vokális együttes vezetőjétől. A Liszt-díjas egyházze-
nész által vezetett férfikar másfél évtizede alakult és a világ számos pontján koncertezett már, nagy sikerrel. Ma-
kón először lépnek fel, de nem ismeretlen számukra a település. - Szép élményeim vannak a városról, először ötéves 
korom körül jártam itt édesapámmal, és legutóbb két esztendeje, akkor bejártam biciklivel. Örülök, hogy most meg-
hívtak bennünket, gyönyörű a templom és szépen szóló, ideális terű számunkra – osztotta meg benyomásait a kar-
vezető, aki Biró István parókus invitálására érkezett együttesével a mai alkalomra. - 1786-ban, az Istenszülő Oltal-
mának napján indult el a makói görögkatolikus közösség élete a templomunk felszentelésekor. A búcsús szentmisét 
október 9-én, 10 órakor tartjuk majd és ehhez az alkalomhoz kapcsolódik ez a mostani koncert is. Szeretnénk, ha 
ezen keresztül sokan be tudnának kapcsolódni az ünnepünkbe. – tájékoztatott a koncert apropójáról Biró atya, aki-
nek felcsendült a kedvenc dallama is a hangversenyen, az „Üdvözlégy Istennek Szeplőtelen Jegyese” himnusz. De 
nem csak ő, hanem sokan mások is nagy várakozással tekintettek a hangversenyre. - Hallottunk már a kórusról és 
nagyon kíváncsiak vagyunk rájuk. Számunkra ez egy kicsit tanulmányút is. Fantasztikus zenei élményre számítunk – 
lelkesedett Kispéter Istvánné, a dr. Mihálka György Városi Vegyeskar egyik tagja, aki bizonyára nem csalódott.  A 
fellépők nem csupán hangáhítatot tartottak, de egy fontos missziót is teljesítettek: - Mi nem ki-, hanem bekapcsolni 
akarjuk a hallgatóinkat. A zene eredeti funkciója ugyanis nem a szórakoztatás volt, mint manapság, hanem Isten 
dicsőítése. Mi arra hívunk meg mindenkit, hogy kapcsolja be a szívét, lelkét és gondolatait a vokális élmény közben- 
fejezte ki szándékukat Bubnó Tamás. A bizonyíték, hogy ez maximálisan sikerült, a teltházas közönség szűnni nem 
akaró vastapsa volt, amit két ráadás dallammal köszönt meg a Szent Efrém Férfikar.  
   A program ingyenes volt, a vendégek adományait a templom fűtésének korszerűsítésére fordítják majd a szervezők.  

           Szabó Anita 
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GONDOLATOK HALOTTAK NAPJÁRÓL 
„(…)Halottak napján, amikor a Lázárjaink, vagyis barátaink-testvéreink-szüleink napján 
kimegyünk a temetőbe, akkor már a puszta kivonulással megvalljuk azt, amiről Pál szól: 
Szomorú és megvallja szomorúságát. Ahogy Jézus. Nem sokkal a temetői történet után a 
görögföldi-hellén zarándokok előtt, immár az Atyja felé fordulva, újabb vallomást tesz: 
„Most mélyen megrendült a lelkem. Mit is mondjak…, Atyám?” (Jn 12,27). 
Halottak napja ennek az őszinteségnek a napja. Rájuk, hiányukra gondolva, a szív csen-
des, befelé elsírt beszéde. Az Isten biztos érti. A szeretteink is. Talán, akik körülöttünk áll-

nak, ők is. És így, együtt kimenve, megállva, kicsi mécsessel, szál virággal, úgy ismerjük fel egymást, messziről jött 
idegenként, mint soha máskor, az év egyetlen más ünnepén sem, amikor csak azt motyogjuk némán magunknak: 
Nézd csak, ezek itt hogy szeretnek! Lám, a mi drága halottaink, hát nem szóra bírnak bennünket. Látja az Isten, és 
szereti az Isten ezt a fájdalmas, szomorú és őszinte napot, melyen érzik és értik egymást az emberek szívek.                 
(Forrás: Vatikáni Rádió) 

KALKUTTAI SZENT TERÉZ ANYA:  
IMÁDKOZNI ÖRÖM (RÉSZLET) 

Úr Jézus, segítsd megértenünk, 
hogy csak saját magunk és önző vágyaink gyakori halála 

vezethet el minket a teljesebb élethez; 
hiszen, ha Veled együtt nem halunk meg, 
akkor Veled együtt föl sem támadhatunk. 

 
(Forrás: Az imádság, mint üdítő forrás.  

A Roger testvérrel közösen írt könyv beszerezhető a plébánián. ) 
 

Teréz anyát (1910-1997) II. János Pál pápa avatta boldoggá 2003. október 19-én,  
a szentek sorába pedig Ferenc pápa iktatta 2016. szeptember 4-én. 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
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FÜRKÉSZ ROVATBA 
 VÁLOGATTA AZ IDB - 

JELES NAP: 

Október 21. : Földünkért Világnap – Csak egyetlen Föl-
dünk van. Óvjuk! 
 

A Földünkért Világnap egy nem-
zetközi esemény eredményeként 
született meg, annak emlékére, 
hogy 1991. október 21-én szüle-
tett meg a Természetvédelmi Vi-
lágszövetség, az ENSZ Környe-
zetvédelmi Programja és a Ter-
mészetvédelmi Világalap (WWF) közös összefogásával 
a Földünkért című új élővilág megőrzési stratégia.  
 

Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utol-
só folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy 
a pénz nem ehető.                                 (indián mondás) 

Tények: Chuck Norrisról – 1. rész 

1. Ha neked van 5 dolcsid és Chuck 
Norrisnak is van 5 dolcsija, akkor is 
neki van több pénze. 

2. Chuck Norris megpróbálta a lehe-
tetlent. És sikerült. 

3. A tudósok azért nem találtak életet 
a Marson, mert Chuck Norris már 
ott járt előttük. 

4. Chuck Norris egy zongorával is tud 
hegedülni. 

5. Chuck Norris nem olvas könyveket. Csupán addig nézi 
őket, amíg meg nem szerzi a szükséges információt. 

 

KÖZÖSSÉGI SZELLEM AZ ÁLLATVILÁGBAN: 
SZURIKÁTÁK 

   

Családiasság,  
gondoskodás  

 

 

Egy perc humor:  

 
  

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Gólyák – amerikai, csa-
ládi animációs film 

Az újszülöttet a gólya hozza. Illetve 
dehogy. Régen talán így volt, de 
ma már a gólyák egy multinacioná-
lis internetes áruszállító cégnél vál-
lalnak szállítmányozást.  

Junior a vállalat legsikeresebb te-
hergólyája, és éppen előléptetés 
előtt áll, amikor véletlenül működésbe hozza a Baba-
gyártó gépet, amely - hisz ez a dolga - gyárt is egy 
bűbájos, de engedély nélkül készült kislányt.  
Junior a gyárban fellelhető egyetlen ember segítségével 
igyekszik minden nyomot eltűntetni a főnöke szeme elől. 
Olyat tesz, amit még sosem: elszállítja a babát. Hosszú, 
kalandos és meghökkentő felfedezésekkel teli útja végén 
egy család boldog lesz - viszont az egész világ megvál-
tozik. 

KÖZÖS FELADATUNK – ÓVJUK, VÉDJÜK! 

Vadállatok végveszélyben: 

A kihalófélben lévő állatfajokkal a felelőtlen emberi vi-
selkedés, a mértéktelen vadászat, vagy élőhelyeik el-
vesztése, kényszerű elhagyása miatt hamarosan már 
csak archív felvételeken találkozhatunk. Ha ez a helyzet 
nem változik, e fajok az elkövetkezendő 5 év során va-
lószínűleg nyomtalanul eltűnnek majd az élővilágból. 
 

ÉSZAKI SZŐRÖSORRÚ VOMBAT: 

A különösen veszélyeztetett vombat életterülete mára 
Ausztrália nemzeti parkjaira 
korlátozódott. A példány-
szám hirtelen csökkenésének 
oka fő táplálékuk eltűnése. 
A becslések szerint világ-
szerte már csak mintegy 
113 példánya él a fajnak. 
Most is fut az újratelepíté-
sükről szóló program, mely-
nek során a megmentett és 
fogságban szaporított példányokat visszahelyeznék a 
saját természetes élőhelyükre. 

TUDTAD?  
ŐSZI NÉPSZOKÁSOK ÉS HAGYOMÁNYOK 

Október 26. Dömötör napja: a pásztorok patró-
nusa. Dömötör napját juhászújévnek is nevezték, 
mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhá-
szok gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntet-
ték a szolgálataikat. Egy vagy több napon át tartó mu-
latságokat rendeztek.  
Október 28. Simon-Júdás napja: Ez a nap arról neve-
zetes, hogy Hegyalján ilyenkor kezdték a 
szüretet. Erről regula is szól, melynek sze-
gedi változata: Mögérkezett Simon Júdás, 
Jaj mán néköd pőregatyás.  (Bálint S. 
1980b: 309) Forrás: kreativotletborze.blogspot.com 



 

 

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 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
Sportágválasztó negyedszerre 
Szeptember harmadik hét-
végéjén került sor a hagyo-
mányos Makói Nagy Sport-
ágválasztóra. A negyedik 
alkalommal megrendezett 
programon több mint har-
minc sportág mutatkozott 
be, amelyeket ki is próbálhattak a résztvevők, lehetett ta-
lálkozni élsportolókkal, edzőkkel és szakmai tanácsokat is 
kaphattak az érdeklődők. A két napos sporteseményen 
képviseltette magát a SZIGNUM is, a 3.a, 3.b, 4.b és 7.b 
osztályaink tanulói Kalandpályáztak, trambulinoztak és a 
bátrabbak átcsúsztak a Maros felett és ingáztak is. Kiss 
Levente, Tóth Krisztofer és Lenhardt Attila (7.b) az Aikido 
bemutatóban szerepeltek, a Makói Budó Klub tagjaiként, 
Kelemen Emma (3.b) és Török Petra (6.b) a Broadway 
Dance formációjában léptek fel.  
A Sportágválasztóra kísérő pedagógusok: Kanderné Né-
meth Györgyi, Majorosné Rácz Krisztina, Szabó Anita Má-
ria, Székács Klaudia és Szekeresné Rácz Mariann.  
Köszönet a városnak a részvételi lehetőségért és a lejutást 
biztosító külön buszért. Ügyesek voltak hetedikeseink, akik 
kerékpárral vállalták be az eseményt.     

Alsós Terematlétika  
Verseny 

A szeptember 27-én rende-
zett városi Gyermek (Alsós) 
Atlétika versenyen a SZIG-
NUM 20 tanulóval képvisel-
tette magát. Szép ered-
ményt értek el tanulóink a 
megmérettetésen, ahol 3 
versenyszámban mérték 
össze ügyességüket az indulók: rövidtávfutás, távolugrás és 
kislabda dobás. Az érmesek osztályfőnöki dicséretben és 
tantárgyi ötösben, a többiek szaktanári dicséretben és tan-
tárgyi ötösben részesültek.  
Eredmények: Bány Boglárka 2.b (II. hely, futás), Hudák Má-
tyás 4.a (II. hely, futás), Gabnai Anna 2.a (III. hely, távolug-
rás), Bokor Richárd 4.b (III. hely, távolugrás), Nagy Kristóf 
4.b (I. hely, távolugrás és II. hely, futás). Épp, hogy csak 
lemaradtak a dobogóról: Reisz Tímea 4.b (IV. hely, távol-
ugrás), Burger Ábris 3.a (IV. hely, kislabdabobás), Varga 
Milán 3.a (IV. hely, kislabdabobás), Igaz Réka 4.a (IV. hely, 
kislabdabobás), Kovács Nándor 3.b (IV. hely, távolugrás), 
Nándori Barnabás 3.a (IV. hely, futás), Balogh Márk 2.a 
(IV. hely, kislabdadobás), Gera-Ludányi Máté 2.a (V. hely, 
kislabdadobás). Ügyesek voltak: Nándori Gellért 4.b, Rad-
nai Fanni 4.b, Kurai Gabriella 4.b, Schwarczkopf Gitta 4.b, 
Deneus Arthur 4.a, Kelemen Emma 3.b, Engedi Enikő 3.b. 
Felkészítő pedagógusok: Majorosné Rácz Krisztina, Varga 
Erika, Szabó Anita Mária, Szarvas Ákos. A verseny koordi-
nálta: Kanderné Németh Györgyi tanárnő. 

Úszó sikerek 
Október 8-án, Kecskeméten, a Fiatal Uszonyosúszók Világ-
találkozóján a Makói Úszó Klub SZIGNUM-os versenyzői 
sikeresen szerepeltek. A 4x100 m-es serdülő lányváltó tag-
jaként Siket Enikő (6.b) és Dobó Annamária (6.a) az I. he-
lyet szerezte meg. Székelyhidi Apor (5.b) pedig három 
bronzérmet szerzett 50, 200 és 400 m gyorsúszáson és egy  
5. helyet. Varga Réka (8.b) a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel és begyűjtött 4., 5. és 6 helyet is. Szabó Ro-
land (5.b) négy negyedik hellyel büszkélkedhet; Novák 
Csongor (6.a) és Székelyhidi Hanna (1.b) több verseny-
számban is ügyesen versenyzett. Gratulálunk minden indu-
lónak és további sikeres versenyzést kívánunk! 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2016. október-november 

10.28. p Halottak napi szentmise, negyedéves 
értékelés a templomban. Alsós iskolai 
fogadóóra. Az alsós diákok ebéd után 
hazamennek. 

10.29. szo- 
nov. 6. v 

Őszi szünet 

Nov. 7. h Szünet utáni első tanítási nap 
11.07. és 11-
.10. (h és cs) 

Ebédfizetés 

11.11-12. 
p-szo 

Boldogasszony Iskolanővérek nevelési 
konferenciája Makón 

11.19. szo Szent Erzsébet bál 

HÍREK 
 

Őszi papírgyűjtés 
Hagyományos őszi papír- és PET palack gyűjtőakciónk az 
idén is rendkívül sikeresnek bizonyult. Az osztályok közötti 
versengésben az alábbi eredmények születtek: 
Alsó tagozat:  3.a 500 kg I. hely, 2.a 413 kg II. hely, 1.a 
382 III. hely 
Felső tagozat: 7.b 945 kg I. hely, 6.a: 789 kg II. hely, 6.b  
382 kg III. hely 
Egyéniben: Túri Edina 372 kg-ot, az Almási család 216 kg-
ot, Tamás Gálos 211 kg-ot, Vigh Andrea 150 kg-ot, László 
Erik 152 kg-ot gyűjtött.  
Dicséret illeti további lelkes diákunkat a gyűjtésért: Krajcz-
Kiefer Elizabet, Varga Viola, Kis Gabriella, Nagy Kristóf, 
Pipicz Gábor, Csizmazia Csenge, Nagy Petra, Mészáros 
Zsófia. 
Köszönjük mindenkinek, aki a felhíváshoz csatlakozott és így 
hozzájárult a szép eredményhez. Hála illeti Dominika nővér 
munkáját, aki évek óta szervezi és koordinálja a munkát, 
illetve Vajda Magdolna tanárnő segítségét.  

 
Kutyával futott 

Tóth Krisztofer 7.b osztályos tanuló Dunaharasztiban, a jubi-
leumi, 20. nemzetközi szánhúzókutyás találkozó és 
kutyafogathajtó versenyen indult, ahol a  2,2 km-es futóver-
seny számban 3. helyezést ért el. Gratulálunk! 

 
Megjelent az új missziós falinaptár! 

Témája az irgalmasság testi és lelki cselekedetei. Az egyik 
kép a makói kis missziósokról készült! A kiadvány 500Ft-ért 
megvásárolható, a bevételből az idei évben Pakisztánt tá-
mogatjuk. Bővebben a témáról a Népek Missziója magazin-
ban vagy a honlapon (www.papaimisszio.hu) lehet olvasni. 
 

Látogatás a SZIGNUM-ban 
Október 10-én, hétfőn között a SZIGNUM-ba látogatott 
Patricia Stortz (Pat – kongregációs kommunikációs koordiná-
tor) és Pamela O’Brien (Pam – kongregációs technikai koor-
dinátor). A Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációjának 
tagjai az intézményünkben folyó pedagógiai és kommuniká-
ciós munkával ismerkedtek.  


