
 

 

        

XIII. évfolyam 3. szám 2017. március 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

NAGYBÖJTI GONDOLATOK 
   Urunk! Segíts minket, hogy megtanuljuk elviselni a mindennapi élet terheit és kínjait! 
Hadd nyerjünk kereszthalálod és feltámadásod által új erőt, hogy az élet egyre na-
gyobb és alkotóbb teljességére jussunk! Te ugyanolyan türelmesen és alázatosan 
szálltál alá az emberi élet mélységébe, mint ahogy szenvedésed és keresztre feszíté-
sed kínjait elfogadtad. Segíts minket, hogy a naponta újból adódó vesződségeket és 
nehézségeket jókor jött alkalomnak tekintsük arra, hogy növekedjünk emberségünk-
ben, és hozzád hasonlóbbá váljunk. Tégy minket képessé arra, hogy az ilyen helyze-

tek próbatételét türelmesen és bátran kiálljuk, és erősítsd meg bennünk a segítségedbe vetett bizalmat! Ha megha-
lunk veled, veled együtt fel is támadunk. Ámen.                          Kalkuttai Szent Teréz imája 

2016/2017: A KÖZÖSSÉG ÉVE 

Tisztelt Szülők! 
Kérjük, adója 1%-ával ebben az évben is  

támogassa a SZIGNUM alapítványát!  
A kedvezményezett adószáma:  

18450871-1-06   
A makói Szent István Egyházi Iskoláért  

Alapítvány                                               
A kedvezményezett technikai száma, neve: 

0011 Magyar Katolikus Egyház  
Köszönjük, hogy ebben az évben is  

ránk gondolt! 
További információk a 6. oldalon.  

LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPOK A SZIGNUM-BAN 
2017. ÁPRILIS 7. 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA  
A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 

 
2017. április 4-én, kedden 7:30-12 óráig  

és április 5-én, szerdán 13-17 óráig. 
 

Beiratkozás helye: 
6900 Makó, Szent István tér 14-16., az intézmény titkársága. 

 
 

   Kérjük, szíveskedjenek a beiratkozásra magukkal hozni: 
� szülők személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját 
� gyermekük személyazonosító igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját és 

adókártyáját (ha van) 
� 5 éves kori státuszvizsgálati lapot (gyermekorvos által kiadott) 
� az orvosi javaslatot a beiskolázásra  
� óvodai szakvéleményt az iskolaérettségről a gyermek oktatási azonosító számával (óvoda adja ki) 
� szakértői bizottság véleményét (ha van) 
  A diákigazolványhoz szükséges: 

NEK adatlap, amelyet az Okmányirodában készítenek el a gyermek hivatalos iratai alapján. A gyermekről ott fotót 
készítenek az igazolványra.  

 
Ha bármilyen kérdésük adódik, forduljanak bizalommal iskolánkhoz. 



 

 

Nyitóvers:  
Ma büszke a szívem, 

hogy magyar vagyok. 
Izzik a lelkem, 

és szemem ragyog. 
Ma minden levél, 

minden ág 
egy szót suttog: 

MAGYARORSZÁG! 
Ne csak dísz 

legyen a kokárda! 
Légy Te is 

büszke hazádra! 
Szívünkben hevesen dobognak 

a harcos ősök. 
Lelkünkben még ma is éltek, 

MÁRCIUSI HŐSÖK. 
(Kántor B. Péter: Március 15.) 

 

Záró szavak:  
  „Jókai:  Szavaimnak hitelt adhattok. 1848. március 15-
e nemcsak a magyar, hanem minden népnek históriájában 
fénypontként fog sugározni. A mi győzelmünk nem volt az 
erőszak győzelme, hanem a jognak fényes diadala.  
Tömeg:  Éljen a magyar szabadság!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük a színvonalas műsort a 6. évfolyamnak és  
felkészítő tanáraiknak! - a szerk.- 

 

 ÜNNEPLŐ - MÁRCIUS 15. 

 ÜNNEPLŐ - FARSANG 

FARSANGI DÉLUTÁN AZ 1.A OSZTÁLYBAN 
   Izgatottan készültünk első angol-magyar nyelvű farsangi mulatságunkra. Angolul 
mondókák, hangzottak el – különböző színekben pompázó „állatok” szólaltak 
meg, s felelgettek egymásnak. Szüleink és tanítóink igyekeztek megérteni az 
„állatok beszédét”. Ezt követően egyéni jelmezekbe öltöztünk át. Felvonultunk, 
bemutatkoztunk, megcsodáltuk egymást, élveztük a hercegnők, sportolók, mesesze-
replők … kavalkádját. Falatoztunk, oltottuk szomjunkat, majd énekeltünk az Alma 
Együttessel, közös játékokkal, körtáncokkal múlattuk az időt. Jelmezeinket a zsűri oklevelekkel értékelte, és ajándé-
kokat is kaptunk. Legnagyobb örömünkre szüleink is bekapcsolódtak a „Színlovas” játékba, amellyel vidám együtt-
létünket zártuk.                    1.a osztály 

 
JÁTÉKOS FARSANGJA VOLT A 2.B-NEK 

   Már napokkal farsang előtt nagy örömmel készülődtünk a várva várt mulatság-
ra. 
A délután programja a következőképpen alakult. Elsőként vidám angol nyelvű 
dalokkal szórakoztattuk a kedves szülőket, akiket a végén egy kis vonatozásba is 
bevontunk! Nagy volt a vigalom, mindenki kellőképpen jókedvre derült! Ezután 
következett a jelmezes felvonulás. A kislányok álmai váltak valóra, amikor táncos-
nak vagy éppen hercegnőnek öltöztek. A fiúk közül volt, aki autószerelő, horgász 
vagy éppen egy híres focista bőrébe bújt. Vidám falatozást követően kezdődött 
az igazi mulatság. Körben állva egymás hátának megmasszírozása lazította el a 
társaságot, majd játszottunk kacsintósat, táncoltunk ’jégtáblákon’, illetve igyekeztünk néhány lufit a levegőben tar-
tani több- kevesebb sikerrel!  Megannyi önfeledt pillanat részesei lehettünk! Már várjuk a következő farsangot! 

2.b osztály 
 

A 3.B OSZTÁLY FARSANGJA 

Már nagyon vártuk a farsang napját. Amikor elérkezett, egész délelőtt izgatottak 
voltunk. Ebéd után végre felöltözhettünk vidám jelmezeinkbe: volt közöttünk pop-
sztár, Belle, Elza, kommandós, Darth Vader, boszorkány, indiánlány, sőt még csont-
váz is. Melinda néni és Anita néni pedig zsákbamacskának öltözött be, és mi sokat 
nevettünk rajtuk. A színes jelmezekben felvonultunk, majd megkezdődtek a játékos 
feladatok. Zenére székfoglalóztunk, csipeszfogóztunk és megpróbáltuk a felfújt 
lufikat minél tovább a levegőben tartani. Pihenésképpen meguzsonnáztuk a sokfé-
le farsangi süteményt, fánkot és üdítőt ittunk. Szívesen fogadtuk a 3.a osztályt 
nálunk, akik átjöttek hozzánk és bemutatták vicces jelmezeiket. Ezután megérkeztek a szülők, akik megnézték az 
angol-farsangi műsorunkat, ahol mindenféle állatnak öltöztünk és így énekeltünk nekik. Nagyon jól sikerült délután 
volt, igazán jól éreztük magunkat!                  3.b osztály 



 

 

OSZTÁLYFARSANG 3.A 
   Február 27-én tartottuk - a már hagyományosan - az angol nyelvi délutánnal 
egybekötött osztályfarsangunkat. Már reggel mindenki behozta a jelmezét, és 
alig vártuk, hogy beöltözhessünk. Ebéd után az osztályunk focistákkal, hercegnők-
kel, busóval, tűzoltóval, pillangóval, nindzsákkal, kalózzal, hawaii táncoslánnyal, 
boszorkánnyal, cowboy-jal, FBI ügynökkel, birodalmi katonával népesült be. Elő-
ször az osztálytársainknak mutatkoztunk be, majd meglátogattuk a 3. b osztályt, 
megcsodáltuk az ő jelmezeiket is. Ezután a tanterembe visszatérve játékos felada-
tokkal, versenyekkel töltöttük az időt. Elfogyasztottuk a farsangi fánkot, majd megérkeztek a szülők, akik egy 
főzőshow résztvevői lehettek angolul előadott jelenetünk nézőiként, aminek a végén palacsintát is ettünk. Természe-
tesen most sem maradhatott el a zsákbamacska. Jól éreztük magunkat, és már várjuk a következő farsangot. 

 
FARSANG A 4.A-BAN 

   A 4.a osztály farsangjára pár nappal korábban megkezdtük az előkészülete-
ket. Összegyűjtöttük az osztály játékokat, kiosztottuk egymás között a feladatokat 
és a dekorációt is kiválasztottuk. Ezzel megteremtettük a megfelelő kedvet, hangu-
latot a farsangi időszakra.  
   A rendelkezésre álló időt teljes mértékben kihasználtuk. A program először jel-
mezbemutatóval kezdődött. A gyerekeknek lehetőségük volt bemutatkozniuk egy-
más, a szülőkből összeállt zsűri és a többi jelenlévő szülő előtt. Nagyon vicces, öt-
letes és szellemes jelmezekbe bújtak diákjaink. Volt aki popcornnak, rockercsaj-
nak, deszkásnak, vámpírnak, pingvinnek öltözött, de ezen kívül még sok más, kreatív jelmez született. Ezt követően 
osztályszinten kezdtünk el játszani. Több játékot is játszottunk a fennmaradó időben. Pl.: székfoglaló, lufitánc pá-
rokban, múmia és csoki bontás evőeszközzel. Minden játékban nagy lendülettel vetették bele magukat, de szemmel 
láthatólag a székfoglalót élvezték a legjobban, ugyanis több fordulót is kellett rendezni és a szülőkkel együtt is 
kipróbálhatták ezt a játékot. A nagy lelkesedésnek köszönhetően gyorsan elrepült az idő és program végére már 
csak a jelmezbemutató értékelése maradt oklevelek formájában. Mindenki örült, hogy egy bizonyos „cím” tulajdo-
nosaként hagyta el a termet a takarítást és rendrakást követően.      Szarvas Ákos tanár úr, a 4.a osztály konzulense 

 ÜNNEPLŐ - FARSANG 

FARSANGOLTUNK 4. B 
Február 27-e hétfőn tartottuk – immár hagyományos – osztály-
farsangunkat. A beöltözés mellett főszerepet kapott a játék és 
a tánc. A gyerekek véleményeztek: 
Fekete Vivien: Jelmez: Minnie Mouse (közösen Gabival) 
A farsangon legjobban a közös játék tetszett (Smiley game), no 
meg a finom sütik! Hangulat: ☺ 
Halál Violetta: Jelmez: Kék Királynő 
A farsangon számomra a legjobb a közös tánc és a közös játék 
volt Hangulat: ☺☺  
Fülöp Bulcsú: Jelmez: rapper 
Számomra a farsang legjobb része a sütizés volt. A kedvencem 
a palacsinta! Hangulatom: ☺ 
Nagy Kristóf: Jelmez: focista 
A farsangon a legjobban az tetszett, hogy sok sütit ettünk, so-
kat beszélgettünk és játszottunk Smiley game-t. A kedvencem a 
palacsinta volt. Hangulatom: ☺ 
Szekeres Lázár: Jelmez: boxoló 
A legjobb számomra a közös játék volt, a Smiley game. Sokunk 
kedvence volt az édesanyám által készített palacsinta. Hangu-
latom: ☺ 
Schwarczkopf Gitta: Jelmez: Bell hercegnő 
Nagyon tetszett a közös játék, a Smiley game. Kedvenc édes-
ségem pedig a palacsinta volt. Hangulatom: ☺ 
Gardi Ákos: Jelmez: hulla � 
A farsangon legjobban a közös táncunk tetszett. Kedvenc sütim 
a sport szelet. Hangulatom: ☺ 
Kis-Jakab Péter Zalán: Jelmez: keresztes lovag 
A farsangon legjobban a beöltözés tetszett. A közös játékunk, 
a Smiley game is jól sikerült. A kedvenc sütim a linzer karika 
volt. Hangulatom: ☺☺ 
Bárdi Miklós: Jelmez: pók 
A farsangon legjobban a közös játékunk, a Smiley game tet-

szett. Kedvenc sütim a sportszelet és a palacsinta volt. Hangula-
tom: ☺☺ 
Ficzere Titanilla: Jelmez: Piroska 
A farsangon legjobban a közös tánc tetszett. Kedvenc sütim a 
sport szelet volt. Hangulatom: ☺☺ 
Kurai Gabriella: Jelmez: Minnie Mouse (közösen Viviennel) 
A farsangon legjobban a Smiley game nevű közös játék tetszett 
és az, hogy a kis tornateremben együtt táncoltunk az anyukák-
kal és az apukákkal. A kedvenc sütim a ropi volt. Hangulatom: 
☺☺ 
Varga Sándor: Jelmez: favágó 
A farsangon legjobban a Smiley game játék tetszett és jó volt 
a süti evés is. Hangulatom: ☺☺ 
Nándori Gellért: Jelmez: kommandós. A farsangon a legjobban 
a süti evés tetszett. Kedvenc sütim a sportszelet. Hangulatom: ☺
☺ 
Bokor Richárd: Jelmez: focista 
A farsangon a legjobban a süti evés és a tánc tetszett. Kedven-
cem a palacsinta volt. Hangulatom: ☺☺ 
Dobó Dániel: Jelmez: dobókocka  
A farsangon nagyon tetszett a közös játék és a sok finomság. 
Kedvencem a palacsinta volt. Nagyon boldog voltam. Hangula-
tom: ☺☺ 
Farkas Kármen: Jelmez: tigris  
A farsangon a közös játékunk tetszett legjobban. Kedvenc süte-
ményeim a sós finomságok voltak. Hangulatom: ☺ 
Radnai Fanni Abigél: Jelmez: német juhász 
A farsangon a legjobban az tetszett, hogy játszottunk és a já-
ték, a Smiley game. Nagyon jól éreztem magam és nagyon 
kreatív és izgalmas volt. Hangulatom: ☺:D 
Reisz Tímea: Jelmez: mennyasszony. A farsangon nagyon tet-
szett, hogy beöltözhettünk, hogy játszottunk és táncoltunk. Ked-
venc sütim a sós rúd volt. Hangulatom: ☺:D 



 

 

FELSŐS FARSANG 
Az 5.b osztály tanulóinak visszajelzéseiből  

válogattunk 
„Nagyon jó programok voltak, csak a diszkó rövid 
ideig tartott. Nekem a jelmezek közül leginkább a 
pattogatott kukoricás tetszett. Az osztályunkban 
még tortát is ettünk. Jó ötlet volt, hogy az ötödike-
sek együtt versenyeztek.” (Nacsa Klaudia) 
„Szép jelmezek voltak, vidáman zajlott a vetélkedő 
és jó hangulatú volt a buli is. Az osztályunk harma-
dik helyezett lett. Tetszett a farsang, a barátnőim-
mel is beszélgettem. Kár, hogy nagyon gyorsan eltelt az idő.” (Zsiga Lilla) 
„Az új iskolában szuper volt a farsang, sok érdekes játékot játszottunk. Ötletes jelmezek voltak, nekem a 
Spongyabob tetszett a legjobban, ő végül első helyezett is lett. Számomra a legérdekesebb a beöltözés volt, kí-
váncsian vártam, ki milyen jelmezt választ.” (Szűcs Zsanett) 
„A farsang legjobb része a buli volt. Zenéket lehetett kérni és sokan éltek is a lehetőséggel. A mulatság 18 óráig 
tartott és szerintem mindenki jól érezte magát.” (Bakos Gábor) 
„A jelmezes verseny volt szerintem a legérdekesebb. Én pantomimesnek öltöztem. Az eredmények alapján a mi osz-
tályunk nagyon jól szerepelt, a helyezettek mind közülünk kerültek ki. De voltak különdíjasak is és mindenki kapott 
végül valami ajándékot.” (Szabó Roland) 
„Nekem nagyon jó élmény volt a farsang. A sok játékos feladat feldobta a hangulatot, minden ügyességi számban 
részt vettem, csak a zsákban futásban nem. A jelmezversenyben nagyon eredményesen szerepelt az osztályunk és 
a végén jót táncoltunk a diszkóban is. Remélem jövőre is ilyen szórakoztató lesz ez a mulatság.” (Gyenge Dorina) 
„Változatos feladatokat kellett megoldanunk; volt zsákban ugrálás, pingponglabdát kellett vinni kanállal, és múmi-
át is készítettünk. Nekem nagyon ízlett a csokitorta, amit álarcok díszítettek. A táncolást diszkógömb dobta fel. Az 
udvaron még bújócskáztunk is a barátaimmal.” (Nyári Dániel) 
„A program a jelmezversennyel kezdődött. Én is beöltöztem, de nem kerültem be a díjazottak közé. Az osztályom-
ból viszont többen nyertek, sőt különdíjat is kaptak! Ezután következtek a versenyek; volt zsákban futás és alma-
evés. Az én kedvencem a múmiakészítés volt, ahol egy embert a csapatunkból wc papírral körbetekertünk. Az a 
csapat győzött, akinek a múmiájára a legtöbb papír került. Ezt követően az osztályokban megettük a fánkot és 
volt torta is. A délután diszkóval folytatódott, ahol fények dobták fel a tornatermet. Sokan táncoltak, de akadt, aki 
játszott. Végül tombolahúzás volt és takarítás után mindenki hazament.” (Erdei Nóra)  
„Izgalmas volt a farsang. Sok feladatot kellett megoldani, például vízből kellett almát enni és pattogatott kukoricát 
kellett szívószállal felszippantani. Több mint nyolcvanan öltöztek be, sok szép és izgalmas jelmez volt.” (Szabó Elvi-
ra Katalin) 
„Először mindenki kapott egy sorszámot és egy tombolajegyet. Ezután a jelmezeket osztályonként mutattuk be. Vol-
tak ijesztőek, viccesek és szépek is köztük. Nekem a farsangon a diszkó tetszett a legjobban.” (Pajcsin Napsugár) 
A jelmezek közül nekem a Spongyabob, a csillám póni, a pillangó, a cica, a gyilkos bohóc, a pantomimes és az 
Anonymus jelmez tetszett, a csapatversenyekből pedig a múmiakészítés, a lufi durrantás és a pattogatott kukorica 
felszívás. A diszkó is jó volt, csak az volt a baj, hogy rövid ideig tartott. Utána következett a tombolahúzás, ahon-
nan senki nem ment el üres kézzel. Én egy Geronimos könyvet és füzetet nyertem. Az első felsős farsangom nagyon 
tetszett.” (Horváth Viktória) 

Köszönjük a remek szervezést az 5. évfolyamnak és a két osztályfőnöknek: Vigh Istvánné Etelka néninek és  
Győrfi József tanár úrnak. - a szerk. -  

 ÜNNEPLŐ - FARSANG 

A SZIGNUM CSAPATA NYERTE A SZENT LÁSZLÓ FOCIKUPÁT 
   Március 18-án, szombaton a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázi-
um tornatermében mérték össze ügyességüket az egyházmegye benevezett 
focicsapatai. A Szeged–Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség 
CsaládKözPontja focitornát hirdetett a Szent László évhez kapcsolódva, 30 
év feletti játékosokkal nevező férficsapatok számára. Hat közösség vett 
részt a férfias küzdelemben: Piarista Apafoci, Katona Nándor Közösség, 
Magyar Máltai Lovagrend, Szeged-Belváros Plébánia, Békéscsaba-
Belvárosi Plébánia és a SZIGNUM csapata. A csoportmérkőzések során a 
makóiak kiváló eredménnyel szerepeltek. A Szeged-Belváros Plébániát 4:3
-ra, a Békéscsabait 5:0-ra, a Piarista Apafocit 4:2-re verték, a döntőben ismét a Dóm csapatával mérkőztek meg 
és végül 4:2-re győzedelmeskedtek, így a dobogó tetejére állhatottak a SZIGNUM-osok. A csapat tagjai: Csapó 
Tibor, Gregor Csaba, Gulyás Attila, Horváth János, Kiss Zoltán, Majoros Márton, Puskás Kornél, Szűcs Gábor, Var-
ga Ferenc és Varga Péter.   

Gratulálunk a kupához és aranyéremhez! További sikeres versenyzést kívánunk a csapatnak! 



 

 

SAMSUN, AHONNAN A MODERN TÖRÖK ÁLLAM INDULT 
2 éves Erasmus+ projektünk a célegyenesébe fordult. Március 6 
és 10 között az ötödik, de sajnos utolsó diák mobilitásra került 
sor a törökországi Samsun városában. Csakúgy, mint korábban 
Finnországban, Portugáliában, Magyarországon és Szlovákiá-
ban, ezúttal is életre szóló élmények részesei voltunk. 

Az utazás 
   Az elmúlt hónapok tör-
ténései miatt a világban 
sokakat aggodalom tölt 
el, ha arra gondol, hogy 
Törökországba induljon 
el. Ez teljesen érthető, 
azonban nem szabad 
hagynunk, hogy a félelem 
uralja életünket és félelemből ne tegyünk meg dolgokat. Ugya-
nakkor ez nem jelentheti a felelősség és átgondolás hiányát 
sem. Mindezek miatt a részvételről nem mondtunk le (mint a 
németek és britek), ugyanakkor a magyar delegáció is min-
dössze 4 főből állt: 2 tanárból és 2 diákból. Azonban el kell 
mondanunk, hogy az egész úton a lehető legnagyobb bizton-
ságban éreztük magunkat. Nem csak a fegyveres őrök jelenléte 
és a kettős biztonsági ellenőrzés miatt, hanem azért is mert 
láttuk és tapasztaltuk, hogy teljesen hétköznapi emberek ők is, 
akik szeretnének utazni. 
   Budapestről repülővel utaztunk Istanbulba, ahol a város ki-
sebbik repterén szálltunk le és szálltunk át a samsuni gépre – 
mintegy öt (!) órás várakozás után. Este 11 órára értünk 
Samsunba és egy rövid autóút után máris a szállodában talál-
tuk magunkat. Itt már várt bennünket a vendéglátó család, 
ugyanis ezúttal is diákok láttak vendégül diákokat, miközben a 
tanárok kénytelenek voltak szállodában megszállni. ☺ (sicc) A 
hazafele út gyors volt: akkor nem csak hogy nem kellett sokat 
várnunk, de annak izgultunk, hogy egyáltalán elérjük a csatla-
kozást Budapestre. Szerencsére ez sikerült! 

A város 
   Samsun történelme igen 
gazdag és ezt a progra-
mok folyamán igyekeztek 
megmutatni nekünk. A 
város tulajdonképpen egy 
keskeny sávon fekszik a 
Fekete tenger és a dé-
lebbre kezdődő dombok 
között, mintegy 750 km-re Istanbultól. A teljes szélessége majd-
nem 40 km! Kedvező fekvése miatt már több ezer évvel Krisztus 
előtt is éltek itt emberek. Békésen, mindaddig, amíg a harcos 
hölgyek, az amazonok meg nem érkeztek erre a területre és 
uralmuk alá nem hajtották. Az amazonok annyira komolyan 
vették a harcot, hogy némelyikük még a fél mellét is levágta, 
csak hogy ne akadályozza az íj használatában – tudtuk meg a 
helyi amazon faluban tett látogatásunk alatt. Nem mellesleg a 
város nevének első tagja, sam-, is az amazonokra utal! 
   Azonban ennél sokkal nagyobb jelentőséggel bír a város a 
modern török állam megteremtésében. Ennek a helyi lakosok 
teljes mértékben a tudatában vannak és büszkék is rá. Az első 
világháború idején Törökország is a vesztesek oldalán áll. Ma-
gyarországhoz hasonlóan, a szövetségesek, Nagy Britannia, 
Franciaország, Ausztrália stb szerette volna feldarabolni és 
hatalma alá hajtani. Ők azonban fellázadtak. 1919. május 19-
én Samsun városában kikötött a Bandirma nevű hajó, fedélze-
tén Mustafa Kemal Atatürkkel és segítőivel és meghirdették a 
szabadságharcot. Több éves küzdelem után 1923 októberében 
kikiáltották a köztársaságot, eltörölték a szultánságot és a be-
vezetett gazdasági, kulturális és szociális reformok bevezetése 
által, megalapították a modern török államot. Atatürk körül 
valóságos kultusz bontakozott ki már életében és hatása a mai 

napig érezhető és kézzel fogható. A mai kor embere ugyanúgy 
tiszteli és szereti és vezetőjének tekinti, mint kortársai. A város 
egyébként nagy és nyüzsgő. Különösen délután kel életre. Ren-
getegen vannak az utcán és az üzletekben. Természetesen sok 
az utcai árus is, akik fennhangon kínálják portékáikat. Igazi 
török kavalkád! Azt azonban már az első napon megtanultuk, 
hogy a gyalogos másodrendű az autóssal szemben: ha a lámpa 
pirosra vált és még nem ért át a gyalogos, jobban teszi, ha 
felveszi a nyúlcipőt, mert az autók bizony nem várnak! ☺ Saj-
nos sok a kéregető is: ők főleg szíriai menekültek, akik így pró-
bálnak napról napra megélni.  

A programok és a  
vendégszeretet 

   Mint minden találkozó 
alkalmával, Törökország-
ban is igyekeztek igen 
változatos programokat 
összeállítani. A programok 
között szerepelt: az iskolák 
bemutatkozása, a helyi 
iskola megtekintése (2 épület, egymással szemben egy kis ud-
varon, az egyikben a fiúk a másikban a lányok számára mos-
dóval!), kincskeresés, városnézés, múzeumlátogatás, faültetés, 
libegőzés, márványfestés, kalandparkozás és egy pici strando-
lás. Persze, csak a lábunkat áztattuk meg egy kicsit a tenger-
ben. A legérdekesebb élmény és tapasztalat a programokkal 
kapcsolatban az volt, hogy sohasem tudtuk az időkeretet tarta-
ni. A legtöbb program késve kezdődött el, rövidebb ideig tar-
tott vagy olyan is előfordult, hogy elmaradt. Mindennek pedig 
egyáltalán nem a törökök hozzá nem értése volt a fő oka, ha-
nem a hihetetlen vendégszeretetük! Annyira a vendégekre kon-
centráltak, hogy az legyen és úgy legyen, ahogyan mi szeret-
nénk, hogy nem „fegyelmeztek” minket, semminek nem szabtak 
időkeretet és ha a kedves vendég még a huszadik bazárt is 
meg akarja nézni, akkor az a múzeum várhat! ☺ Vagy ha az 
egész busznyi résztvevőből hárman akarják megnézni azt az 
adott mecsetet, akkor 3 embernek mutatják meg azt. Vendég-
szeretetük abban is megnyilvánult, hogy folyton etetni akartak 
minket. Akár éhesek voltunk, akár nem, akár tetszett, amit kínál-
tak (általában igen), akár nem, akár meleg volt, akár nem, 
mindig enni kellet! Számukra ez volt az egyik konkrétan meg-
fogható jele annak, hogy a vendég jól érzi magát. Jó, hogy a 
hazafele úton csak a bőröndöket mérték le ellenőrzésképpen a 
repülőtéren. ☺ 

Török-magyar barátság 
   Ezt a lengyelekkel kapcsolatban szokás emlegetni, de ezt 
megtapasztaltuk a törökökkel kapcsolatban is. Nagyon sok 
emberrel találkoztunk az egy hét alatt, de egy sem volt köztük, 
aki amikor megtudta, hogy Magyarországról jöttünk, ne csillant 
volna fel a szeme és kezdte volna el magyarázni, hogy mi va-
lamikor régen Ázsiában együtt vándoroltunk. Kedves élményünk 
volt, amikor az egyszerű utcai árus idős bácsika is kisebb elő-
adást tartott közös gyökereinkről. Természetesen törökül, ami-
ből egy szót sem értettünk, de mégis olyan átéléssel és gesztu-
sokkal adta elő mondandóját, hogy pontosan tudtuk, mikor hol 
járunk a történelemben. ☺ 

Zárszó 
   Az Európai Unió intézményéről sokat lehet vitatkozni és Ma-
gyarország EU tagságának is lehetnek ellenzői. Egy dolgot 
azonban senki sem vitathat: a tagság révén kinyílik a világ di-
ákjaink előtt, akik ilyen projektekben vesznek részt. Az utazás 
élménye, más kultúrák megtapasztalása, más nemzetiségű em-
berek megismerése és nem utolsó sorban az angol nyelv éles-
ben történő használata, mind olyan élmények, amelyek egy 
életen át gazdagítják életüket.  

Csapóné Mátó Mónika tanárnő 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 



 

 

ARANY-ÜNNEP 
Iskolánk is csatlakozott az „Arany János év” c. prog-
ramsorozathoz, ami hivatalosan a költő születésnapján, 
március 2-án nyílt meg, bár mi már a szavalóverse-
nyünket is Arany János jegyében hirdettük. Akkor közös 
szavalással nyitottuk és zártuk a versenyt, azóta pedig a 
„születésnapra” 7.-es diákjaink csoportokban összeállí-
tottak nyolc Arany-albumot. 
A kötetekben  
• összeszerkesztették a koszorús költő életútját,  
• bemutatták életpályájának szakaszait,  
• kiválasztottak 12-15 verset is, amiket értelmeztek,  

• idézetet ragadtak ki előlük, valamint  
• illusztráltak.  
A legjobb albumokat elkészítő 3 csapat Arany János 200. születésnapján jutalomki-
rándulásban részesült, aminek keretében a Szegedi Somogyi Könyvtár „Arany 200” c. 
kiállítás és a Somogyi Károly emlékszoba megtekintésére került sor.  
Mielőtt azonban beléptünk volna a könyvtár épületébe, csatlakoztunk az országos „200 
év – 200 lépés” c. flashmobhoz, azaz a könyvtár bejáratától a panoptikum Arany-
mellszobráig futottunk sok más résztvevővel együtt. 
Lássunk néhány képet és vallomást a kirándulásról: 
 „Először megálltunk egy játszótéren. Azután a régi hídon mentünk át és közben János bácsi 
elmondott mindent a szegedi árvízről. Lassan közeledtünk a Dóm tér felé.” (Szilágyi Botond) 
„Mindegyik program tetszett, de legjobban a könyvtárnak az a terme, amiben egy csomó 
óriás könyv volt. … Szívesen mennék még egyszer!” (Sándor Alexa) 
 „Ildikó néni a látogatás végén lefotózott minket DAB-elés közben. Már mindenki az „Arany 
tortát” várta, így elindultunk a cukrászdába, közben be is esteledett.” (Szilágyi Botond) 
„Legfőképp a séta tetszett. Még soha nem láttam a várost így, nagyon kedveltem az esti fényeket. A séta közben felfe-
deztem olyan helyeket Szegeden, amiket eddig még nem vettem észre. …  Köszönöm, hogy eljöhettem.” (Piros Dorka) 

És még számos programot 
kínálunk az Arany-év jegyé-
ben: jelenleg Arany-lemezt 
készítünk, ami a költő verseit 
tartalmazza diákjaink tolmá-
csolásában. 
 
Mészáros Ildikó szervező tanár 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

A díjazott csapatok tagjai: 
Fehér Nikolett 7.a – I. díj 

Gyenge Loretta 7.b – II. díj 
Kiss Levente 7.b – II. díj 

Lenhardt Attila 7.b – II. díj 
Oláh Zsófia 7.b – II. díj 

 
Piros Dorka 7.a – I. díj 

Sándor Alexa 7.a – I. díj 
Szabó Brigitta 7.b – II. díj 

Szekeres Sarolta 7.a – I. díj 
Szilágyi Botond 7.b – II. díj 

RENDELKEZÉS ADÓJA 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL 
Ha Ön… 
   Adóhatósági adómegállapításban részesül (a NAV elkészíti a bevallási tervezetét), 

ha bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól – nincs ügyfélkapuja –, 
és az elkészített tervezettel nem ért egyet, akkor bevallási kötelezettségének a 16SZJA bevallás benyújtá-
sával tud eleget tenni, s ehhez kapcsolódóan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról; 

ha rendelkezik ügyfélkapuval és bevallási tervezetét az erre a célra kialakított on-line felületen módosítja, ak-
kor itt az szja 1+1 százalékáról is rendelkezhet. Lehetősége van arra is, hogy elektronikus rendelkezését a 
bevallástól elkülönülten, a külön programban található 16EGYSZA megnevezésű nyilatkozaton tegye meg. 

   A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben tehát az előző-
ekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján), lehetősége van arra, 
hogy a rendelkező nyilatkozatot egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen 
juttassa el az adóhatósághoz. Erre május 22-ig van lehetőség, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlege-
sen február 27-éig be kellett adnia. 
   A rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magánszemély bevallásban fizetendő adója 0 forint (például az 
egyes adókedvezmények miatt). Egyházak részére még ebben az esetben is érdemes rendelkezni, mivel az egyhá-
zak – az 1 százalékon túli – kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma (és nem a felajánlott 
összeg nagysága) alapján történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott 
állami támogatás összegét. 
   E nyilatkozathoz nyomtatványt és borítékot iskolánk titkárságán is tudunk biztosítani, s vállaljuk, hogy az adóazono-
sító jelével ellátott, leragasztott borítékba visszahelyezett nyilatkozatát eljuttatjuk az illetékes adóhatósághoz! 



 

 

MERTHOGY OLVASNI JÓ…, ÉS HOGY MIÉRT? KERESSÜK EGYÜTT! 
Irány a könyvtár! 

A József Attila Városi Könyvtár idén is rendhagyó könyvtári foglalkozásokra hívja tanu-
lóinkat olvasásnépszerűsítő programsorozata részeként – öt témát jelöltek meg erre a 
tanévre, március hónapban pedig a 8.-os diákokat várják elsősorban. 
A programok célja, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsék a könyvtár iránt. A foglal-
kozások egyrészt az információkeresésben segítik a diákokat, másrészt pedig az olvas-
mányélményt keresőknek segít eligazodni a könyvek birodalmában.  
A 45 perces tanórát Benkéné Sándor Barbara tartotta, itt a diákok módszereket ismer-
hettek meg tanulmányaikhoz elengedhetetlen információk megtalálásához, rendszerezé-
séhez. Emellett az olvasóvá nevelésben, a könyvtár szolgáltatásait megismerve és ki-
használva, az őket érintő, egyszerű kérdésekre kerestek válaszokat és így megtanulhat-
ták, milyenek a jó keresőkérdések. 
 
A „Legyél Te is könyvmoly, ha csak egy órára is: alkoss, írj, játssz!” c. könyvtári játékot vá-
lasztotta egymástól függetlenül mindkét 8. osztályunk. Itt csapatban játszva okos tele-
fonnal játékos feladványokat oldottak meg diákjaink. A megfilmesített könyvek és köny-
ves műfajok mellett a játékfolyamban a kortárs magyar irodalom és a vloggerek világa 
is szerepelt.  
Öröm volt hallani, hogy máskor is szívesen jönnének, mert érezték, hogy hasznos dolgo-
kat tanultak és közben (csak) játszottak. 
Hisszük, hogy a diákok a 21. században is megszólíthatóak, közegüknek megfelelően.  

Mészáros Ildikó könyvtárostanár 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

1967. március 6-án, 50 éve halt meg Kodály Zoltán nagy magyar zeneszerző, népdalgyűjtő, zenepedagógus. 
 
 

„Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettőre 

elpárolog, ha minden  
nemzedék újra meg  
újra meg nem szerzi  

magának.” 

 

ÉTTEREMBEN ANGOLOZTAK A SZIGNUM DIÁKJAI 
 
   Multikulturális élményórán vettek részt a makói SZIGNUM ötödikesei. Angolul beszél-
tek, miközben a bolognai spagetti készítéséről tanultak, egy igazi magyaros étteremben.  
   Virtuális utazást tettek a makói Szent István Egyházi Általános Iskola diákjai. A ma-
gyar-angol két tanítási nyelvű intézmény 5. a osztálya  az „Ételek a világ körül” téma 
keretében Olaszországba látogattak. No, nem kell hosszú útra gondolni, csupán az 
alma mater közelében lévő, igazi magyaros hangulatú étteremben ismerkedtek az 
olasz konyha és a főzés rejtelmeivel a lelkes tanulók, célnyelvi civilizációs óra kereté-
ben – Sokkal hatékonyabb a nyelvoktatás, ha az élményszerű tevékenységekhez kapcsolódik. Jobban bevésődik a 
gyerekek emlékezetébe a tananyag, ha érdekes, gyakorlati munkával tudják azt összekapcsolni – tudtuk meg Föedl 
Andrea tanárnőtől, akinek a vezetésével az iskolában már ötórai teázást tartottak, és kókuszgolyót készítettek a ne-
bulók. A cél az, hogy kreatívan sajátítsanak el angolul alapanyagneveket, a készítés folyamatának kifejezéseit, ké-
pesek legyenek egyszerűbb ételeket elkészíteni és recepteket írni. – A felsőbb évfolyamokban folyamatosan bővül-
nek az ismereteik, angolul tanulnak egyre több tantárgyat és az általános iskola végére magabiztos nyelvtudásuk 
lesz. Ez elengedhetetlen ma már a felsőfokú tanulmányokhoz és a munkavállaláshoz is – érvelt a praktikus óratípus 
mellett a kéttannyelvű osztályban tanító pedagógus. Ezúttal a diákok a klasszikus keretekből kilépve, egy étterem-
ben tanultak, igazi szakács útmutatásait követve. – Amíg az étel elkészült, közben ismételtünk, új szavakat tanultunk 
és játékos feladatokat oldottunk meg. Vidám a hangulat és alig várom, hogy megegyük a bolognait, ami az egyik 
kedvenc ételem – lelkesedett Nándori Mária. Pozitívan nyilatkozott a kezdeményezésről a Szent Gellért Borház és 
Vendégfogadó tulajdonosa is. – Örülök, hogy egy iskolai foglalkozásnak helyet tudtunk biztosítani. Nyitottak va-
gyunk a jó ötletek iránt és a gyerekek betartottak minden szabályt, amiben megegyeztünk. Reméljük, nekik is él-
ményként marad meg az éttermi angolóra – összegzett Mihály Zoltán. 

Szabó Anita 



 

 

ÉLŐ KÖNYVEKET OLVASTAK A DIÁKOK A SZIGNUM-BAN 
   Láthatatlan színházi előadáson vettek részt és interaktív társasjátékot játszottak 
március 1-jén a makói Szent István Egyházi Általános Iskola legnagyobb diákjai.  
A 7-8. évfolyamosok számára rendezett programok a ráhangolódást segítették 
Nagyböjtre. A ma ünnepelt Hamvazószerdával 40 napos bűnbánati időszak vette 
kezdetét. - Rendszeresen szervezünk lelki napokat a diákjainknak, ahol mindig tö-
rekszünk arra, hogy élményszerűek legyenek a feladatok. Az idén lelkes, fiatal 
felnőtteket hívtunk vezetőknek, akik olyan témákat hoztak, amelyek érdeklik a 
kamaszokat. Az alapgondolat ezúttal a megbocsátás és az elfogadás lesz, de 
emellett szó lesz a szeretetnyelvekről, a párkapcsolatról, szexualitásról is – tudtuk meg Baráti Eszter M. Kinga nő-
vértől, a SZIGNUM spirituális igazgatójától. A kiscsoportos foglalkozások változatos módon dolgozták fel a tanulók 
által választott területeket; volt játék, elmélkedés, beszélgetés, dramatizálás és élő társasjáték is. Ez utóbbira 
Geröly Eszter invitálta a fiatalokat. –  A tékozló fiú történetére építettem fel a műhelymunkámat. Azokat vártam 
ide, akik szeretik a kihívásokat és szívesen oldanak meg rejtélyes feladványokat. És miközben együtt kalandozunk 
az irgalom földjén, nem csak vidáman telik majd az idő, de olyan fontos dolgokról is szót ejtünk, mint a feltétel nél-
küli elfogadás vagy a megbocsátás – avatott be a szerzetesjelölt a feladat rejtelmeibe.  A bibliai példázatot a 
Láthatatlan színház csoportja is feldolgozta, ahol az előadáson a diákok bekötött szemmel vehettek részt. – Furcsa 
volt először, mert a látást kizárva, a többi érzékszervemen keresztül élhettem át az eseményeket. Sokkal mélyebb 
volt az élmény és teljesen mást tapasztaltam, mintha néztem volna a történetet – avatott be a gondolataiba Gyen-
ge Loretta 7. b osztályos tanuló. A dramatizálás mellett más különleges lehetőség is várta a diákokat. A beszélget-
ni vágyók élő könyveket kölcsönözhettek a lelki napon, vagyis rövid bemutatkozás „fülszöveg” alapján eldönthet-
ték, mely előadó „könyv” életének egy-egy fejezetét ismernék meg alaposabban. Olyan témák kerültek szóba, 
mint a falusi élet, az önkénteskedés, a cserkészet, a szociális munka, a barátok és a kenuzás, sőt volt afrikai missziós 
beszámoló is. A változatos nap énekes-gitáros taizéi imaórával zárult.  
   A március elsejei program során mindenki részesült a hamvazás szentelményében is, amelyen hamuval jelölik meg 
a hívek homlokát, emlékeztetve őket az élet mulandóságára. Hamvazószerdával elkezdődött a Húsvétot megelőző 
hathetes Nagyböjt, amely a jócselekedetek és lemondások gyakorlásának negyven napját jelenti a keresztények-
nél.                                 Szabó Anita 

HIT-ÉLET 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Jóságliszt 

A gyerekeket a Nagyböjt folyamán jóságliszt gyűjtésére hívják. Az egyházközségünk közös böjti szándékát Makó 
városáért, a makói lelkekért ajánlotta fel.  

Keresztutak 
Nagyböjt péntekjein az egyházközség csoportjainak vezetésével történik a Keresztút végzése, amely a szentmise 
előtt egy órával kezdődik. 

Lelki tükör 
A nagyböjti szentgyónásokhoz való felkészülést segítik azok a lelkiismeretvizsgálati szempontok, melyeket a ke-
resztúti stációk alapján állítottak össze. A lelki tükör a templom előterében, az újságos asztalról elvihető. 
 

Plébániai zarándoklat 
   A Szent István Király plébánia zarándoklatot hirdet Mariazellbe, 2017. 
július 3-6-ig. Költsége 12000 Ft + 100 Euro. Jelentkezni 12000 Ft befizeté-
sével Baranyi Katinál vagy Fidelis nővérnél lehet Húsvét vasárnapig. Jelent-
kezési lap a templom előterében, az újságos asztalon található. A zarán-
doklathoz legalább 45 jelentkező szükséges. 

Dsida Jenő:  
Nagypénteki ima 

 

Uram, csúfoltak, 
Kínoztak Téged 

Aki szerettél 
Minden szenvedőt. 
Szegekkel vert a 
Világ keresztre, 
Aki mindig csak 
Vigasztaltad őt. 

 

Mi jót is tettem 
Én a világnak, 

Sok-sok napomon? 
Csúfolnak? 
Kínoznak? 

Szegeznek engem? 
Mért panaszkodom? 

 

Uram, bocsáss meg! 
Haragban égni 

Nincs okom; 
Egyebet kérni 
Nincs jogom; 

Uram, csak áldlak, 
Nem panaszkodom. 

 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ ROVATBA - VÁLOGATTA AZ IDB - 
 
Tények: Chuck Norrisról – 6. rész 

• Ha Chuck Norris-szal játszol 
Monopolyt, akkor nem kapsz 200 
dollárt minden egyes körbeéréskor. 
Örülhetsz, ha élve körbeérsz. 

• Chuck Norrist egyszer megtámadta 
az influenza. Az influenza vesztett. 

• Chuck Norris sűrűn néz farkasszemet 
szobrokkal. Mindig a szobrok pislognak hamarabb. 

• A villám nem csap kétszer ugyanoda. Chuck Norris sem. 
Nincs rá szüksége.  

• A kisgyerek benéz az ágy alá, nincs-e ott a mumus. A 
mumus benéz az ágy alá, nincs-e ott Chuck Norris. 

 
KÖZÖSSÉGI SZELLEM AZ ÁLLATVILÁGBAN:  

 

segítőkészség  

–  

békesség  

 

Egy perc humor:  

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Szépség és a szörnyeteg 
– amerikai családi animációs film 
   A szépség és a szörnyeteg Belle 
varázslatos utazásának története; az 
eszes, gyönyörű és független ifjú höl-
gyet kastélyába zárja egy szörnye-
teg. Félelmeit leküzdve a lány össze-
barátkozik új, kényszerű otthona el-
varázsolt személyzetével és végül 
képes lesz arra is, hogy meglássa a 
gyöngéd, érző szívű herceget a ször-
nyeteg rettentő külleme mögött.  
 
KÖZÖS FELADATUNK – ÓVJUK, VÉDJÜK !:  
Vadállatok végveszélyben: 
A kihalófélben lévő állatfajokkal a felelőtlen emberi vi-
selkedés, a mértéktelen vadászat, vagy élőhelyeik elvesz-
tése, kényszerű elhagyása miatt hamarosan már csak arc-
hív felvételeken találkozhatunk. Ha ez a helyzet nem vál-
tozik, e fajok az elkövetkezendő 5 év során valószínűleg 
nyomtalanul eltűnnek majd az élővilágból. 

SÖRTÉS NYÚL – (Caprolagus hispidus): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A különlegesen tömött bundájáról ismert rágcsáló a Hi-
maláján, Nepál, Bengál, és Assam hegyeiben él. Az erdő-
irtások, a mezőgazdaság és az emberi települések létesí-
tésének hatására számuk vészesen lecsökkent. A becslések 
szerint világszerte már csak 100 darab sörtés nyúl él. 
Sajnos nem képes a fogsághoz alkalmazkodni, így állat-
kertekben nem szaporodik. A sörtés nyúl különleges ismer-
tetőjele rövid füle, hátsó lábai pedig majdnem akkorák, 
mint a mellsők. Körülbelül 2,5 kg-ot nyom, alapvető táplá-
léka a fák gyökerei, zöldségek, árpa, zab, káposzta, 
sárgarépa, stb. Szereti a szavannák sűrű füvét, a csapa-
dékos éghajlaton található lombhullató erdőket. Magá-
nyos fajta, de mégis láttak már sörétes nyulakat párban 
élni. 

Kedves Versenyzők! 
A Tudásbajnokság megyei döntőjéről:  
Időpont: 2017. április 7-én 14 órától. 
Helyszín: Makó, Kálvin Téri Református Általános 
Iskola 
Iskolánkból a következő tanulók versenyeznek: 
2. osztály: Ádók Kitti Katalin, Erb Milán, Fodor Ara-
bella Barbara, Horváth Bulcsú, Szabó Hanna Panna 
3. osztály: Andruskó Lilla, Faragó Zsófia, Horváth 
Benedek, Juhász Laura, Kapos-
vári Dorina, Mágori Levente, 
Nándori Barnabás, Szigeti Do-
rina 
4. osztály: Lenhardt Ákos, Nán-
dori Gellért  
5. osztály: Föedl Ferdinánd, 
Jernei Ákos, Kurunczi Tamás, 
Nándori Mária, Szabó Tamás 
7. osztály: Lónyi Gábor Antal 
 
Sok sikert a Tudásbajnokság megyei döntőjén!        

HÍREK - Rajzos siker 
A régészek titkos élete c. városi rajzpályázat tavalyi 
versenyében Keresztes Laura (5.a) I. helyezést ért el. 
Ugyancsak aranyérmes munkát adott be az „Én kis 
kertet kerteltem” elnevezésű megmérettetésre is. Re-
mek eredményeihez utólag is gratulálunk, és további 
sikereket kívánunk!  



 

 

HÍREK 
LELKES TERMÉSZETBARÁTOK 

   Március elején a Kaán Károly XXV. Országos Termé-
szet- és Környezetismereti verseny házi fordulóját szer-
veztük meg az iskolában.  
   Tíz lelkes természetbarát gyermek vett részt rajta: 
Pajcsin Napsugár (5.b), Horváth Viktória (5.b), Szabó 
Elvira (5.b), Föedl Ferdinánd (5.a), Gyüre Brigitta (5.a), 
Halmágyi Gábor (5.a), Szabó Tamás (5.a), Tanács Bar-
nabás (5.a),  Tar Bernadett (5.a) és Vajka Alexa (5.a).  
   Elért eredményük alapján Szabó Tamás, Tar Berna-
dett és Halmágyi Gábor jutottak tovább a megyei meg-
mérettetésre. Erre a fordulóra április 7-én, Szegeden, a 
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában kerül majd sor. 
Büszkék vagyunk László Júlia tanárnő tanítványaira, és 
drukkolunk nekik!  

Szavalóverseny 
A február 22-én, Makón rendezett Juhász Gyula Városi 
Szavalóversenyen Kovács Bálint (6.a) I. helyen végzett. 
Felkészítő tanára: Kissné Joó Judit. Pap Erős, Szekeres 
Hunor, Szénási Viktor és Vajda Vendel (8.a) is szépen 
szerepeltek. Őket Mészáros Ildikó tanárnő készítette fel.  

Ügyes matekosok 
A Dugonics Országos Matematika Versenyen a 2. fordu-
lóba továbbjutottak és szépen helytálltak következő 
tanulóink: Gabnai Virág, Forgács Gábor 6.a, Tar Berna-
dett, Baranyi Márkó, Fekete István, Föedl Ferdinánd, 
Venk Dániel, Halmágyi Gábor, Szabó Tamás, Dékány 
Marcell 5.a.  

Kiváló gitárosok 
A nemzetközi IX. Tavaszi Gitártalálkozón, amely a Du-
gonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti 
Iskolájának és a Karolina Művészeti Iskolájának rende-
zésében 2017. 03. 11-12-án, szombaton és vasárnap 
zajlott le, Binecz Márton 2. osztályos tanuló az előkép-
zősök kategóriájában ezüstöt, és Dékány Marcell 5. osz-
tályos tanuló a 2-3. osztályos zeneiskolások között szin-
tén ezüstérmet, azaz kiemelt dicséretet szereztek. Felké-
szítő tanáruk Rónai Dániel. Ugyanitt Föedl Ferdinánd 
(5.a) is ezüstérmet, azaz kiemelt dicséretet kapott. Felké-
szítő tanára: Bujdosó Géza. Gratulálunk! 

SPORT, SPORT, SPORT 
Egyéni rekord úszásban 

Az egri Uszonyos Úszó Világkupán, február 22-én Var-
ga Réka (8.b) egyéni rekordokat ért el: 800 m felszíni 
úszásban a 6., 100 méteren a 16., 200 méteren a 19. 
helyen végzett. Gratulálunk a Makói Úszó Klub verseny-
zőjének! 

Úszó sikerek 
Fülöp Bulcsú (4.b) a kecskeméti Bácsvíz Kupán, március 
18-án remek eredményeket ért el: 50 m gyorson és 100 
m delfinen I., 200 m gyorson II. helyezést ért el. Varga 
Réka (8.b) is kiválóan szerepelt: 50 m felszíni 2. hely, 
200 m felszíni 3. hely és 100 m gyors 3. hely. Székelyhi-
di Apor (5.b) két ezüst és egy arany érmet szerzett. 
Gratulálunk az ügyes sportolóknak! 

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  
Korrektúra: Horváth János 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2017. március-április 

03.23-25. 
cs-szo 

Tesz-Vesz Tavasz 

ÁPR. 
7. p 

Közös iskolai szentmise 
Iskolai ifjúsági passió 
Háromnegyed éves értékelés, délután 
fogadóóra 
Testvérosztály akció 
Lengyel-magyar barátság napja 
Szünet előtti utolsó tanítási nap 

8 -18. szo-k Húsvéti szünet 

19. sze Szünet utáni első tanítási nap 

19-20. sze-cs Ebédfizetés 

25. k 
X. Bábel-nap: a nyelveken szólás 
napja 

26. sze 8.-osok végleges felvételi eredménye 

KERÉKPÁROS TÁBOR 
 A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2017. július 17-étől 

21-éig nyári tábort szervez a Balaton-felvidékre. 
 

A tervezett program: 
- Július 17. hétfő: Makóról indulás fél 7-kor: Szegedig ke-
rékpárral, onnan vonattal megyünk Balatonfűzfőig. Balaton-
füred érintésével késő délután érkezünk Nagyvázsonyba.               
Szállás a plébánián, matracokon, hálózsákban. Egész napra 
elegendő ennivaló szükséges!  Kb. 80 km 
- Július 18. kedd: A nagyvázsonyi vár megtekintése után a 
Balaton északi partján tekerünk a Badacsonyig. Hegymá-
szás után a tanúhegyek mellett érkezünk Tapolcára. Este 
közös vacsora, városnézés. Szállás a Batsányi Gimnázium 
Kollégiumában. Kb. 80 km 
- Július 19. szerda: Kirándulás Sümegre, a zalaszántói 
Sztúpához, fürdés a Balatonban Becehegynél, Szigliget: vár. 
Este a tapolcai tavasbarlang meglátogatása. Kb. 90 km  
- Július 20. csütörtök: Keszthelyig vonatozunk, majd Hévízen 
keresztül a Kis-Balatonhoz tekerünk. Pihenő a Kányavári szi-
geten. Visszaút kerékpárral, közben közös meleg étkezés.  
- Július 21. péntek: Hazaút: Budapest érintésével vona-
ton Kistelekig, onnan a mindszenti kompon át Makóra 
kerékpárral. Érkezés este 8 körül.    Kb. 70 km 

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS 

Személyi illetve diákigazolvány, egészségbiztosítási kártya, 
vízhatlan, sportos öltözet, sapka, fürdőruha, hálózsák, fény-

visszaverő mellény és megbízható kerékpár.  
Ajánlott a fejvédő sisak! 

Költőpénz: max. 5-6 ezer Ft (fürdő- és várbelépők, reggeli-
re és ebédre történő bevásárlás).  

KÖZÖS KÖLTSÉGEK (indulásig fizetendők) 
4 éjszakai szállás, 2 vacsora, a vonat, komp díja: 20.000 Ft. 

Iskolánk tanulói az alapítványtól támogatást kapnak, 
tőlük csak 15.000 Ft-ot kérünk! 

Jelentkezés 3000 Ft befizetésével június 14-éig az igazgatói 
vagy a gazdasági irodában; iskolai kerékpár ekkor igényelhető!  

ÚJAKNAK A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE AZ EDZŐTÚRA  
TELJESÍTÉSE!  

KÍSÉRŐK 
Horváth János (30-356 4409), Majoros Márton (20-334 

5092), Mészáros Ildikó (20-823 3615) 
Lesz orvosi felügyelet a kísérő gépkocsiban.  

Kerékpárjavító eszközökről a kísérők (is) gondoskodnak. 


