
 

 

        

XIII. évfolyam 4. szám 2017. április 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

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

SZIGNUM alapítványát! Köszönjük! 
A kedvezményezett adószáma:  

18450871-1-06   
A makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány                                              

A kedvezményezett technikai száma, neve: 
0011 Magyar Katolikus Egyház  

KÖSZÖNTÜNK, TAVASZ! 
 

Tavasszal mindig arra gondolok, 
hogy a fűszálak milyen boldogok: 

újjászületnek, és a bogarak, 
azok is mindig újra zsonganak, 
a madárdal is mindig ugyanaz, 

újjáteremti őket a tavasz. 
(Várnai Zseni) 

2016/2017: A KÖZÖSSÉG ÉVE 

ELKÖSZÖN ISKOLÁNK IGAZGATÓJA 
Az április 20-i tantestületi értekezleten jelentette be Szűcs Péter igazgató úr, hogy egy évtized után befejezi intéz-
ményvezetői szolgálatát és visszatér eredeti hivatásához, a tanításhoz. Döntéséről és ennek kapcsán a SZIGNUM 
jelenlegi helyzetéről és jövőjéről beszélgettünk. (2-3. oldal) 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ 
ÉDESANYÁKAT  

ÉS A NAGYMAMÁKAT! 
Egy szívem van… 

Ha száz szívem volna: 
Mind érted dobogna, 

Szelíd arcod mind  
a százban 

Napfényként ragyogna. 
Áldjon meg az Isten 

Jártadban, keltedben. 
Hová nézel a virág is 

Ott nyíljék legszebben. 
Nincs több, csak 

 egy szívem, 
Csak egyetlen egy van: 

Ám, de százzal sem  
tudnálak 

Szeretni már jobban. 
A te neved zengi 

Minden dobogása… 
Szálljon reád édesanyám 

Az Isten áldása! 

FENNTARTÓI TÁJÉKOZTATÁS 
Kedves Szülők! 
Tájékoztatom Önöket, hogy két igazgatói kinevezési cik-
lus után, Szűcs Péter intézményvezető úgy döntött, hogy 
szeptembertől visszatér eredeti hivatásához és újból ta-
nárként dolgozik tovább. Döntését tiszteletben tartva, a 
SZIGNUM élére a tartományi vezetés új vezetőt keres. 
Mi Boldogasszony Iskolanővérek továbbra is jelen vagyunk és a saját intézményünk-
nek tekintjük a makói iskolát, és a jövőben is biztosítjuk annak oktatási, lelki és inf-
rastrukturális fejlődését. A megkezdett munka folytatódik. A mostani sikeres beiskolá-
zási időszakot követően, bízunk a beadott óvodapályázat pozitív elbírálásában, 
amelynek támogatásával megvalósulhatna a SZIGNUM kollégium épületében műkö-
dő óvoda. Másrészt április 25-ével kerül beadásra az iskola teljes modernizálását 
célzó pályázati anyag, aminek elnyerése esetén újabb korszerűsítésre nyílik lehetősé-
günk.  
A leendő igazgatót támogatni fogjuk, hogy az iskolanővéri lelkiséggel összhangban 
vezesse iskolánkat, a magas színvonalú munkát tovább biztosítsa és fejlessze, akár új 
utakat is keresve.  
Hálásan köszönjük igazgató úr eddigi eredményes és odaadó munkáját, amelynek 
gyümölcseként egy összetartó, áldozatkész, jól képzett tantestület kovácsolódott ösz-
sze. Ennek köszönhetően családias légkörű, korszerű és igényes nevelői-oktatói munka 
zajlik makói iskolánkban. 
Budapest, 2017. április 20.                                              Lobmayer Ágnes M. Judit 

tartományfőnöknő 

ÚJSÁGGYŰJTÉS 
A SZIGNUM tavaszi  

újság- és PET palackgyűj-
tő akciójára 2017. május 
10-12-én, (szerdától pén-

tekig) kerül sor.  

 

A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK ISKOLAIGAZGATÓI ÁLLÁSHIRDETÉSE  
 

   A Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesközösség pályázatot 
hirdet a fenntartásában működő makói Szent István Egyházi 
Általános Iskola és Kollégium - közismert nevén a SZIGNUM - 
intézményvezetői beosztásának ellátására. Iskolánk nyolc évfo-
lyamos általános iskola, ahol felmenő rendszerben a két párhu-
zamos osztály közül az egyik magyar-angol kéttannyelvű osz-
tály, a másik angol tagozatos osztály. A pályázati felhívás meg-
tekinthető a www.iskolanoverek.hu oldalon. 



 

 

FÓKUSZ - KÖZÖSSÉG 
 

ELKÖSZÖN ISKOLÁNK IGAZGATÓJA 
 

- Mindenkit nagyon váratlanul ért a hír, hogy tíz esztendő elteltével elköszönsz a 
SZIGNUM-tól és nem vállalod egy újabb ciklusra a vezetést.  Miért határoztál így? 
- Az igazgatói munka folyamatos leterheltséggel és izgalommal jár. Olyan terü-
letei vannak, amelyeket hosszú távon számomra nagyon nehéz vinni. Biztosan 
vannak olyan személyiségek, lelki alkatok, akik akár 20-30 évig is képesek ezt 
hordozni, de számomra ez a tíz esztendő kerek, egész és elegendő volt. Nehezen 
tudtam kilépni iskolán kívül az ott adódó helyzetekből, a felelősség terhét na-
gyon éreztem. Tisztában voltam vele, hogy minden diák gondjához, öröméhez, a 
dolgozók ügyeihez, a szülők visszajelzéseihez közöm van és számítanak rám. Na-
gyon szép és lelkesítő volt természetesen, amikor közös sikereket értünk el, ha együtt örültünk a munkánk eredményé-
nek, egy-egy jól sikerült programnak. Viszont, ahol ennyi embernek kell szorosan együttműködnie, óhatatlanul is 
adódnak gondok és problémák, amiket meg kell oldani. Ez utóbbiak nagyon so-
kat kivettek belőlem.  
- Hogyan fogadták a döntésedet a környezetedben? 
- Meglepődést éreztem a váratlan bejelentés miatt és egyfajta szomorúságot. 
Számomra is nehéz lesz elválni a kollégáktól, akikkel hosszú évekig együtt dol-
goztunk. De bízom abban, hogy a helyzetet átgondolva, egy kis idő elteltével 
mindenki a szokott lelkesedéssel és lendülettel munkálkodik majd a SZIGNUM-ért.  
- Ha az eltelt egy évtizedet kell áttekintened, akkor hogyan értékelnéd ezt az idő-
szakot? 
- Mindenképpen nagy élmény volt és komoly kihívás a személyes életemben, ami-
ről utólag is azt gondolom, hogy nem hagytam volna ki. Most is ugyanúgy bele-
vágnék. Hatalmas lendülettel indultunk neki, az adódó nehézségek mellett számos szép pillanata volt ennek az idő-
szaknak. Építő módon tudtunk együtt dolgozni és a legfontosabbnak azt tartom, hogy a SZIGNUM tényleg egy kö-
zösség, ahol a diákok, szülők és dolgozók együtt dolgoznak jó célokért. Hálás vagyok a Szülői Szervezet munkájáért, 
érezhető volt a támogatásuk és látható gyümölcsei vannak a megbeszéléseinknek. A tantestület egy szívvel-lélekkel 
haladt előre és oldott meg problémákat, újult meg folyamatosan ötletekkel. Ugyanígy, a fizikai dolgozók is igazi 
közösséget alkotnak és nagyon támogatóak tudtak lenni egy-egy feladat megoldásában. Őszintén érzem azt, hogy 
így együtt alkotunk egy szerves egészet és mindenki a magáénak érzi ezt az iskolát. Ezért tudtunk mindig olyan jó 
programokat szervezni, mert nem csak a munkájukat tették oda az emberek, hanem sokkal többet.  
- Visszatekintve milyen mérföldköveit emelnéd ki az utóbbi tíz esztendőnek? 
- Rögtön az elején elhatároztuk a kollégákkal, hogy egy nagyon jó kö-
zösséget akarunk létrehozni, ahová szeretnek a diákok tartozni. Ez volt 
az iránytűnk a rendezvényeink összeállításánál, oktatási területen pedig 
az angoltanítás mellett köteleztük el magunkat. Ennek egy következő 
lépcsőfoka volt a két tanítási nyelvű tagozat bevezetése és ezzel párhu-
zamosan akkreditált nyelvvizsgahellyé minősíttettük az intézményt, amely 
azóta is eredményesen működik. A szakmai kihívások mellett nagyon so-
kat dolgoztunk azon, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb eszközöket a 
gyerekek nevelésében, amely előre viszi őket és fontos értékeket közvetít a számukra. Úgy érzem, sokat léptünk elő-
re a keresztény életre való formálásban; a lelki programokat, a Terézia anya napot kezdettől fogva élményközpon-
túvá tettük és pozitív megerősítés volt a ViTT bevezetése is. A közösség alakításában nagy szerepe volt az Iskolai 
Diákbizottságnak, hogy sikerült bevonni a diákokat a szervezésbe. Az idén ünnepelte szinte minden nagy esemé-
nyünk a tíz éves jubileumát, a Családi, egészség- és sportnap, a Szent Erzsébet bál, a Bábel nap és júniusban a 
SZIGNUM nap is, amelyek komoly hagyományaink. Ugyanígy fontosnak tartom, hogy az intézményi életről, a mun-
kánkról, sikereinkről folyamatosan tájékoztattuk a szűkebb-tágabb környezetünket, a kommunikációnkat és a vizuális 
megjelenésünket nagyon pozitívan értékelem.  Bár az iskola lényege mindig az, ami a falakon belül történik, de ha 
ez igényes, szép környezettel is párosul, az jó hatással van a gyerekekre, felnőttekre egyaránt. Ezért, amikor lehető-
ségünk nyílt pályázatok segítségével technikai fejlesztésekre és energetikai felújításra, éltünk vele. Emellett természe-
tesen komoly változások történtek az intézmény struktúrájában is, egyre kevesebben vették igénybe a kollégiumi 
ellátást a bejárók közül és küzdelmessé vált a gimnáziumi tagozat fenntartása. Azt tapasztaltuk, miközben egyre nő 
az első nyolc évfolyam iránt az érdeklődés, a középiskolásokat nehezen tudtuk megszólítani. Ez eredményezte azt a 
fenntartói döntést, ami elengedte a gimnáziumot és általános iskolává alakította át a SZIGNUM-ot. Úgy érzem, a 
változás óta eltelt időszakban sikerült erre az új nyomvonalra eredményesen átállítani a működésünket. Régi álmunk, 
hogy ezt a profilt óvodával erősítsük meg, erre konkrét lépéseket tettünk és bízunk a megvalósulásában.  
- Melyek azok az irányvonalak, amiket előremutatónak vélsz a jövőre vonatkozóan? 
- A jelenlegi nevelési koncepció megtartását mindenképpen lényegesnek tartom. Oktatási téren érdemes végiggon-



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

dolni új tagozatok bevezetését. A meglévő, erős és hatékony angol profil mellett ha-
tékony lehet a matematikai és informatikai készségek terén új utak kidolgozása. 
- Tanév végéig látod el az intézményvezetői feladatokat. Tudásod, tapasztalataid és a 
SZIGNUM-ban töltött 22 év birtokában milyen tanácsokkal látnád el a leendő utódodat, 
főként, ha teljesen ismeretlenül veszi majd át az intézményt? 
- Arra feltétlenül felhívnám a figyelmét, ha nem makói lesz a következő igazgató, 
hogy nagyon fontosak azok a kapcsolatok, amelyeket kiépített az iskola az elmúlt 
években. Ezeken továbbra is munkálkodni kell, megtartani és fejleszteni őket. Jó az 
együttműködésünk a város vezetésével, a társintézményekkel, óvodákkal, más alap- és középfokú iskolákkal, a 
médiával. Számíthatunk egymásra, tanácsot és segítséget kérhetünk kölcsönösen egymástól, erre a jövőben is építe-
nünk kell. Lényeges a személyesség és annak a tudatosítása, hogy a kisvárosi közösségben csak összefogással lehet 
eredményesen működni. Az iskola életével kapcsolatban pedig meg kell tartani azt az inspiráló légkört és azokat 
a folyamatokat, amivel a csoportok összehangoltan tudnak a jövőben is dolgozni. 
- Nyilván mindenkit foglalkoztat a kérdés, hogy mivel fogsz a jövőben foglalkozni. 
- Eredeti hivatásom a tanári, mindig is pedagógus szerettem volna lenni. Ehhez képest a vezetés kitérőnek tűnhet, 
hisz ez egy másik szakma. Viszont nagyon sokat tanultam az eltelt tíz esztendőből, főként a kapcsolatok alakítása 
terén. Főként abban, hogyan szólítsak meg úgy valakit, hogy az a közös munkát jól szolgálja. De konkrétan vála-
szolva, vissza akarok térni a tanításhoz, tanárként dolgozni és gyerekeket nevelni.  
- Amikor bemutatkoztál igazgatóként, akkor azt nyilatkoztad, a legnagyobb félelmed az, hogy a személyes viszonyu-
lásaid negatívan változnak majd meg. Most, a megbízatás végén, hogyan éled meg ezt? 
- Változtak a kapcsolataim, előre nem látható dolgok is történtek útközben. Ezt gondoltam az elején, ma meg már 
tudom is. Ez volt a legnehezebb talán számomra, hogy a barátságaimat hogyan hangoljam össze az igazgatói 
szereppel a munkahelyemen. A fenntartható, arany középutat kerestem és most, fontos számomra, hogy ezeket a 
kapcsolatokat újraépítsem, ahogyan az egyik kollégám megfogalmazta, hogy újra „normális” életem legyen.  
- Ha lehet, akkor egy utolsó, vezetőként megfogalmazott üzenetet szeretnék tőled kérni. 
- Az a hitvallás és azok az elvek, amelyek mentén elindult valami új és előremutató 2007-ben azokon az alapokon, 
amit Alíz nővér elindított, nem változott. Továbbra is hiszek, hiszünk a SZIGNUM-ban és abban, hogy itt értékes és 
a kistérségben, régióban fontos munka folyik. Olyan koncepciókat dolgoztunk ki, amivel meg tudtuk szólítani a val-
lásos és nem hívő családokat is és egy jó közösséget tudtunk formálni. Közös munkánk eredménye, hogy az iskolánk 
tényleg ismert és elismert oktatási és nevelési intézménnyé vált és mindenki egy jó iskolát, az igényes nevelést és a 
magas szintű angol nyelvi képzést azonosítja a SZIGNUM névvel. Ez a munka és az új utak keresése is a Boldog-
asszony Iskolanővérek fenntartásával tovább folytatódik, és a jövőben is a gyerek marad a legfontosabb szá-
munkra.                                                                                                                                         Szabó Anita 

VÁROSI ELISMERÉST KAPOTT IGAZGATÓNK 
Szűcs Péter igazgató úr Makó Városért Emlékplakettben részesül 2017. május 5-én. 

 A városnapi kitüntetést a település polgármestere, Farkas Éva Erzsébet adja át.  
 

   Szűcs Lajos Péter 1972-ben született, tősgyökeres makói családban. Alapfokú tanulmányait az egykori Szobosz-
lai iskolában végezte, majd Szegeden szerzett vízügyi technikusi képesítést. Vezetői képességei a Szent István Ki-
rály Cserkészcsapatban is korán megmutatkoztak, amelyben aktívan részt vett.  A keresztény közösséghez való 
tartozás, a hit közelsége mindig meghatározó volt számára. 1991-ben, a rendszerváltás után újjáindult Szent István 
Egyházi Általános Iskola tantestületébe az egyik legfiatalabb és leglelkesebb tagként kapcsolódott be, először 
képesítés nélküli tanítóként. A szakmai alapokat itt sajátította el, de a következő évek bebizonyították, hogy a na-
gyobbak tanításához is kiemelkedő érzéke van. Szegeden hittanári képesítést szerzett, majd az egyetemen törté-
nelem szakon tanult.  Tanulmányai után már elsősorban gimnáziumi tanárként folytatta igen eredményes  munkáját 
a SZIGNUM-ban. Pedagógustársai - sokan régi barátok, ismerősök - elismerését hamar kivívta lelkiismeretes, sokol-
dalú, az életkori sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő tanári tevékenységével. Hite, erkölcsi tartása, 
példaadó családi élete példa a kollégák előtt, minta a tanulók számára. Kreativitása, határozott elképzelé-
sei, menedzserszemléletű szervező-irányító képessége méltán tették alkalmassá a 2007-es sorsfordító váltás irá-
nyítására, amelynek során elvállata az intézmény igazgatását, amelyre az új fenntartó kérte fel.  
   Önfeláldozóan szolgálta az iskola ügyét egy évtizeden keresztül. Számára a SZIGNUM mindig több volt, mint 
egy munkahely. Küldetésként élte meg a vezetést. Elkötelezetten kereste annak módját, hogy az iskola lelkisége 
tükrözze azt a szellemiséget, amely egy katolikus szerzetesrend fenntartásában működő iskolát jellemez. Mindezen 
értékek képviselete mellett megtalálta annak útját, hogy az általa vezetett intézmény a városban a hívő és nem 
vallásos családok számára egyaránt, széles körben ismert és elismert legyen.  
   Munkájának gyümölcseként egy összetartó, áldozatkész, jól képzett tantestület is összekovácsolódott. Ennek kö-
szönhetően családias légkörű, korszerű és igényes nevelői-oktatói munka zajlik a SZIGNUM-ban.  
   Vezetőként közösségszervező ereje és nyitottsága emelendő ki. Igazgatói beszédeinek közvetlen stílusát kicsik, 
nagyok, szülők és a város széles közönsége is nagyra értékeli. Munkájának elismeréséül az egyházmegye részéről 
Szent Gellért-díjat kapott, majd 2016-ban a Boldogasszony Iskolanővérek által alapított Terézia anya-díjban ré-
szesült.  



 

 

ÉDES ANGOL ÓRÁT TARTOTTAK 
 

   Cukrászdai élményórán vettek részt iskolánk ötödikesei. Az édességekről azon-
ban nem csak tanultak, de meg is kóstolták azokat.   
   Tovább folytatódott a virtuális utazás a makói Szent István Egyházi Általános 
Iskola ötödikes osztályában. Magyar-angol két tanítási nyelvű intézményünk 
diákjai az „Ételek a világ körül” téma keretében március elején már ellátogat-
tak a Szent Gellért Borházba, ahol a bolognai spagetti készítéséről tanultak. A 
kirándulás mostani állomásán a desszertekkel ismerkedtek a helyi Gyöngy cuk-
rászdában, miközben persze angoloztak is. A célnyelvi civilizációs órán az 
édes finomságok nem csupán vizuális élményként szolgáltak, de a fiatalok 
megpróbálkoztak egy könnyebb sütemény elkészítésével is, természetesen betartva az egészségügyi előírásokat is. 
– Mignonokat formáztunk, amire rózsaszín fondantot tettünk és olyanok voltunk, mintha igazi cukrászok lennénk. Jó 
volt, én otthon anyunak is szoktam segíteni a konyhában. Még sütöttünk linzerkarikát is, ami személyes kedvencem, 
az almás pite mellett – lelkesedett Szabó Bernadett 5.a osztályos tanuló. Nagyon tetszett a gyerekeknek a múltkori 
éttermi főzés. Ezért gondoltunk arra, hogy ezt most tovább folytatjuk a desszertkészítéssel. Több kedvvel oldják 
meg a nyelvi feladatokat és sokkal hatékonyabb a tanulás is, ha élménnyel kapcsolódik össze – számolt be az öt-
letgazda tanárnő, Föedl Andrea, aki változatos tevékenységeket állított össze ezúttal is. Az édes munka során 
alapanyagneveket, a készítés folyamatának kifejezéseit tanulták meg a kéttannyelvű osztályba járó diákok, be-
szélgettek a finomságok történetéről és recepteket is írtak. – Nem jelent gondot majd számukra, ha külföldön kell 
tájékozódniuk, és hasonló szituációkban is jól feltalálják később magukat. Nagyon komoly célunk a magabiztos 
nyelvhasználat elérése. Ezt szolgálják az ilyen foglalkozások és komoly segítséget jelent Heather Gemmell angol 
nyelvi lektor jelenléte is a tanításban, aki most elkísért bennünket – érvelt a praktikus óratípus mellett a 
kéttannyelvű osztályban tanító pedagógus. Ezúttal a diákok igazi cukrászok útmutatásait követték a süti elkészíté-
sében. – Iskola részéről még nem érkezett ilyen jellegű kérés felénk. Örültünk a megkeresésnek, a gyerekek lelke-
sek voltak és nagyon figyeltek. Szerintem jó élményként marad meg bennük ez az angol óra és reméljük, máskor is 
ellátogatnak majd hozzánk a családjaikkal együtt - mondta a Gyöngy cukrászda tulajdonosa, Nagy Lászlóné Ma-
rika. A SZIGNUM kéttannyelvű tagozatának élményfoglalkozásai a tervek szerint tavaszi kertészkedős program-
mal folytatódnak tovább.                  Sz.A.  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

A KISTÉRSÉGBEN EGYEDÜL A SZIGNUM-BAN LEHET NYELVVIZSGÁZNI 
 

A kistérség angol nyelvet tanító pedagógusainak rendeztek március 16-án szak-
mai fórumot a Szent István Egyházi Általános Iskolában. Az akkreditált nyelvvizs-
gahelyként is működő makói SZIGNUM a sikeres ECL nyelvvizsga felkészítéshez 
kívánt segítséget nyújtani.  
   Harminc angol és német szakos pedagógus vett részt a makói kéttannyelvű 
iskolában tartott továbbképzésen, amelyet az ECL vizsgaközpont tesztfejlesztő 
munkatársa, Märcz Róbert vezetett. A közel kétórás szakmai programon gya-
korlati tanácsokat kaphattak a résztvevők a nyelvvizsga témakörökről, feladat-
típusokról, a szóbeli és írásbeli vizsgák értékelési szempontjairól és a tanulók 
hatékony felkészítéséről. – Nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen alkalmak által 
még szorosabb legyen az együttműködés a nyelvszakos kollégák között a régióban. Mindannyiunk közös célja, 
hogy a diákjaink minél nagyobb számban tegyenek sikeres nyelvvizsgát. Ehhez most fontos gyakorlati útmutatást 
ad a pécsi központ szakembere – számolt be a fórum céljáról a szervező Baloghné Kovács Éva. A SZIGNUM angol 
tanára több sikeres projekt rendezője, aki a nyelvi megmérettetések lebonyolításában is aktívan részt vesz, intézi 
az adminisztrációt és maga is nyelvvizsgáztat. – Fontos kiemelnem, mennyire praktikus az, hogy a városban és a 
vonzáskörzetében tanulók itt helyben tudják az angol vagy német nyelvi vizsgáikat letenni. Idő 
és energia spórolható meg azzal, hogy nem kell utazni, és lényeges az is, hogy ismerős környe-
zetben lehet a kihívásoknak eleget tenni. Több kollégámmal együtt rendelkezünk a vizsgázta-
táshoz szükséges végzettséggel – érvelt a makói lehetőség mellett a tanárnő. A SZIGNUM nyel-
vi centruma 2012 novemberében indult és ECL típusú nemzetközi, államilag akkreditált alap-, 
közép- és felsőfokú nyelvvizsgákat szervez angol és német nyelvből. A Habsburg György által 
felavatott központ majd félévtizedes működésének sikerét mutatja, hogy eddig 130-an tettek itt 
eleget a sikeres vizsga követelményeinek és szereztek bizonyítványt. A jövőben tervezi, hogy 
tanulókat készít fel nyelvvizsgára az apátfalvi iskolában tanító Magyarné Sebők Mária, aki 
éppen ezért fontosnak tartotta, hogy jelen legyen ezen a továbbképzésen. – Lépést kell tartani 
a változásokkal, igyekszem még több ismeretet szerezni, amivel segíthetem a diákjaink felké-
szülését. Mindig lehet tanulni valami újat és ez egy jó alkalom arra is, hogy találkozzanak a nyelvtanárok egymás-
sal – osztotta meg véleményét a tanárnő, aki társaival együtt kreditpontokat és tanúsítványt kapott a részvételért.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                               -sza- 



 

 

EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK 
A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola nagyszabású projektjének a Szignum Iskola is részesévé vált, 
amikor egyrészt tanulóink részt vettek a különféle (rajz- és PPT-készítő) versenyeken, valamint hetedikes és nyolca-
dikos diákjaink egy-egy órában szemléletformáló előadást hallgathattak meg a környezettudatosságról, a környe-
zeti problémákról és a túlnépesedésről.  
Gondoltad volna, hogy minden percben megszületik a Földön 265 ember? Ez egy hónap alatt 11,4 millió ember, 
ami Párizs egész lakosságának, egy év alatt pedig 137 millió ember, azaz Oroszország teljes lakosságszámának 
felel meg.  
És azt tudtad, hogy egyetlen ember Magyarországon 500 kilogramm szemetet „termel”, és az összlakosság szeme-
téből egy év alatt 22 Országház lenne megépíthető? 
Ilyen és ehhez hasonló adatokat tudhattunk meg a Hagymaházban, valamint kaptunk ötleteket arra is, hogy mi ott-
hon hogyan takarékoskodhatunk az árammal a készenlét-funkció elhagyásával és az ivóvízzel – fürdésünk és edé-
nyeink, és akár autónk fürdetése során… Számunkra azonban egy fontosabb esemény is 
történt ezen a napon: kiosztották a versenyek díjait. 
Díjazottaink: 
A rajzversenyen Lőrincz Alexandra (1.a) I., Nagy-Berta Dávid (1.a) II., Géczi Csaba (1.a) 
III. helyen végzett. Székács Klaudia tanárnő segítette a felkészülésüket.  
A „Te hogyan tennéd energiatakarékosabbá iskoládat?” c. power point pályázaton 1. díjat 
és ezzel ópusztaszeri kirándulást nyert a 7.b osztály csapata: Kiss Levente, Nagy Pet-
ra, Szabó Brigitta és Szilágyi Botond. 
2. díjat és kalandparki belépőt nyert a 7. a osztály csapata: Fehér Nikolett, Piros Dorka 
és Szénási Jázmin. 
3. díjat nyertek (és belépőjegyet a makói moziba): Kurusa Diána (8.b), Horváth-Varga 
Sára (6.b), Nagy Vivien (6.b) és Tóth-Váczy Debóra (6.b).  
Az intézmény bekapcsolódott a szakmák éjszakája c. programsorozatba is, aminek kere-
tében Oláh Zsófia (7.b) a virágkötést próbálta ki, engem pedig a drónröptetés érdekelt. 
Köszönjük a tartalmas programot!                                             Mészáros Ildikó tanárnő 

MAGYAR OLDAL 

KÖNYVTÁRBA JÁRNI MA…? 
   A József Attila Városi Könyvtár rendhagyó könyvtári foglalkozásai közül a 
7.b és a 8.b osztályok tanulói vehettek részt egy újabb olvasásnépszerűsítő 
programon.  
   Ezúttal a hetedikesek inkább játékos feladatokat kaptak, míg nyolcadiko-
saink „komoly” előadást hallgattak, ill.( házi dolgozatokhoz is) hasznos adat-
bázisokkal ismerkedtek. 
   A nyolcadikosok foglalkozását Torma Ottó könyvtáros tartotta: „Egy hal-
maz adat, avagy Adathalmaz” címmel. Ezen könyvtári foglalkozás keretében 
diákjaink hasznos tartalmakat közvetítő adatbázisokkal ismerkedhettek meg. Tanul-
mányaik során bizonyára hasznos lesz ez az óra folyóiratcikkek, kritikák, recenziók 
megtalálásához. A könyvtári óra keretében feladatokat oldottak meg a MATARKA 
(Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa – irodalmi kritikák, 
tanulmányok bibliográfiája), a Makói Elektronikus Könyvtár, ill. online könyvtári kata-
lógusok segítségével.  A hetedikesek Kovács Ildikó könyvtáros interaktív könyvtár-
használati órája abban segítette diákjainkat, hogy bátran járjanak könyvtárba, hi-
szen izgalmas feladatokat oldottak meg. A „Cool túra az irodalomban” c. vetélkedő 
a könyvtári tájékozódásban, a könyvtári szolgáltatások világába kalauzolta el őket egyszerű keresztrejtvény-
típusú, puzzle, ill. szókereső játékokkal.  
   A programok célja, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsék a könyvtár iránt. A foglalkozások egyrészt az infor-
mációkeresésben segítik a diákokat, másrészt pedig az olvasmányélményt keresőknek segít eligazodni a könyvek 
birodalmában. Mindkét osztályunk érdeklődően vett részt a könyvtári foglalkozásokon és számomra az is fontos 
volt, hogy a mai, kortárs irodalommal foglalkozhattak – tanítási órán kívül. 
   Összegezve: a könyvtári órákon a diákok módszereket ismerhettek meg tanulmányaikhoz elengedhetetlen infor-
mációk megtalálásához, rendszerezéséhez. Emellett az olvasóvá nevelésben, a könyvtár szolgáltatásait megismerve 
az őket érintő, egyszerű kérdésekre kerestek válaszokat és strukturálhatták tudásukat. Mindkét csapat párban 
vagy csoportokban dolgozott, így a feladatok munkában is összekovácsolódásra adtak lehetőséget. 
   Megint örömmel távoztunk a könyvtárból, és szívesen jövünk legközelebb is, remélve, hogy a kis felső tagozato-
sokat is megismertethetjük ilyen játékokkal. Mi, könyvtárosok, tudjuk, hogy érdemes könyvtárba járni, mert sokkal 
többet kaphatunk személyesen, nemcsak okos kütyüjeinket nyomkodva, s most talán bebizonyíthattuk ezt kétosztály-
nyi diáknak is. Hisszük továbbá, hogy a diákok a 21. században is megszólíthatóak, és ezt minél korábban célszerű 
elkezdeni.  
   Én ezúton is csak köszönetemet fejezhetem ki könyvtáros kollégáimnak!                 Mészáros Ildikó könyvtárostanár 



 

 

 

 
Kistérségi Mezei Futó Diákolimpia 

A Kistérségi Mezei Futó Diákolimpiát március 21-én, kedden rendezték meg a Kálvin téri Református Általános Isko-
lában.  A SZIGNUM mind a nyolc évfolyamából neveztek a versenybe, és az alábbi eredményekkel szerepeltek: 
Egyéni versenyben: Szabó Hanna Panna (2.b) 3. hely, Varga Réka (8.b) 3. hely, Kurai Klaudia (6.a) 2. hely, Csiz-
mazia Csenge (8.b) 2. hely. További szép helyezést ért el: Tamás Gálos (6.a) 6. hely, Kurai Levente (4.a) 7. hely, 
Kelemen Emma (3.b) 7. hely, Reisz Tímea (4.b) 8. hely és Vajka Máté (8.b) 8. hely. 
- A 4. korcsoportos lány csapat (2000 m) a dobogó legfelső fokára állhatott, őt továbbjutottak a megyei verseny-
be. A csapat tagjai: Ádók Eliza, Varga Réka, Csizmazia Csenge (8.b), Szekeres Sarolta, Bárdi Kata (7.a) 
- Az 1. korcsoportos lányok ezüstérmesek lettek 500 m-en: Horváth Boglárka (1.a), Föedl Hédi (1.b), Biró Tekla 
(2.a), Bány Boglárka, Joó Boglárka, Szabó Hanna Panna (2.b), Kelemen Emma (3.b) 
- A 2. korcsoportos lányok harmadikok lettek 1000 m-en: Reisz Tímea, Kurai Gabriella (4.b), Forgács Regina (4.a), 
Kaposvári Dorina, Széll Zoé, Andruskó Lilla (3.b). A 2. korcsoportos fiúk is bronzérmet szereztek 1500 méteres tá-
von: Deneus Arthur, Kurai Levente (4.a), Nagy Kristóf, Fülöp Bulcsú, Nándori Gellért, Bokor Richárd (4.b).  
- Épp csak lemaradtak a dobogós helyezésről a 3. korcsoportos lányok a IV. helyezéssel: Ágoston Eszter (5.a), Zsi-
ga Lilla (5.b), Kurai Klaudia, Pipicz Hajnalka, Deneus Eliza (6.a) és Lengyel Boglárka (6.b). Ugyanígy negyedik lett 
a 3. korcsoportos fiú csapat is: Szabó Roland (5.b), Tamás Gálos, Novák Csongor, Kovács Bálint (6.a) és Fülöp So-
ma (6.b). 
- A 4. korcsoportos fiúcsapat az 5. helyen végzett: Krizsán Richárd (7.a), Tóth Krisztofer (7.b), Vajka Máté (8.b) és 
Varró Patrik (8.a).   
Gratulálunk a versenyzőknek és további sikereket kívánunk! Az érmesek osztályfőnöki dicséretben és szaktárgyi 
ötösben részesültek, a többi induló szaktanári elismerést és testnevelés ötöst kapott. A futóverseny SZIGNUM-os 
mérlege: 44 induló összesen 8 érmet szerzett; négyet egyéniben (2 ezüst, 2 bronz) és négyet csapatban (1 arany, 
1 ezüst, 2 bronz). A megmérettetés szervezője Kanderné Németh Györgyi tanárnő volt, segítették a munkáját Kul-
csár Judit és Varga Erika pedagógusok.  
 

Megyei, mezei futóverseny 
A városi megmérettetésen első helyezést elért, IV. korcsoportos lány csapatunk továbbjutott a március 27-én, Sze-
geden rendezett megyei versenyre. A 2000 méteres távot az Ádók Eliza, Csizmazia Csenge (8.b),  Bárdi Kata és 
Szekeres Sarolta (7.a) alkotta csapat  a hatodik helyen  teljesítette. Helytállásukért dicséret illeti őket és felkészítő-
jüket, Kanderné Németh Györgyi tanárnőt.   
 

Futball diákolimpia 
A Diákolimpia futball döntőjében csapataink két korosztályban is dobogóra állhattak. A II. korcsoportban a Deneus 
Arthur, Kurai Levente, Olasz László, Tóth-Kása Ádám, Bárdi Miklós, Bokor Richárd, Gardi Ákos, Nagy Kristóf, Nán-
dori Gellért, Szekeres Lázár, Varga Sándor (4.a) alkotta csapat bronzérmet szerzett. A IV. korcsoportban Krizsán 
Richárd, Farkas Dávid, Burger Benedek, Szél Sándor (7.a), Tóth Krisztofer (7.b), Pici Hunor, Pap Erős, Pipicz Gábor 
(8.a), Szabó Martin, Szabó Dániel, Reisz Gábor, Magyar Gábor (8.b) ezüstérmes lett. Mindkét érmes csapatnak és 
felkészítőjüknek, Szarvas Ákos tanár úrnak gratulálunk!  
 

Eredményes atléták 
Az április 25-i Városi és Kistérségi Diákolimpiát a SZIGNUM a Makói Katolikus Iskolával közösen szervezte. Diákja-
ink kiválóan szerepeltek. A 2. korcsoportos fiúk: Hudák Mátyás, Deneus Arthur (4.a), Bokor Richárd, Nagy Kristóf, 
Nándori Gellért és Bárdi Miklós (4.b) ezüstérmesek lettek. Az 1. korcsoportos fiúk: Kovács Nándor (3.b), Balogh 
Márk, Gera-Ludányi Máté, Vigh Zsolt (2.a), Fulajtár Zsolt és Börcsök Bálint (2.b) épp csak lemaradva a dobogóról, 
a 4. helyen végeztek, csakúgy, mint az 1. korcsoportos lányok: Bány Boglárka, Szabó Hanna Panna (2.b), Gabnai 
Anna, Almási Zsóka (2.a), Föedl Hédi (1.b) és Kelemen Emma (3.b). Felkészítőjük Kanderné Németh Györgyi tanár-
nő volt.  Munkáját segítette a kollégák közül Szabó Anita Mária, Győrfi Józsefné, Szarvas Ákos és Gabnai Andrea 
szülő. Gratulálunk mindenkinek és további szép eredményeket, jó versenyzést kívánunk! 
 

Tovább újul a tornatermük 
Megújulnak a tanévben a SZIGNUM tornatermének belső terei. Eddig elkészültek a lány- és fiúöltözők és most to-
vább folytatódtak a munkálatok az előtér festésével Csapó Tibor karbantartó kollégánk ügyes keze nyomán. Kö-
szönjük! 
 

Rákóczi emléktúra 
Április 29-én a Budai-hegységben a Rákóczi-gyalogtúrán 40 km-t teljesített Csapó Tibor, Horváth János, Majoros 
Márton és Varga Ferenc dolgozónk, valamint Fodor Ferenc informatikus. A megmérettetés részletes beszámolóját a 
következő számban olvashatják.  

SPORT-VILÁG 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
A KENGURUK FÖLDJÉRE INVITÁLT A SZIGNUM 

 
Ausztrália volt a témája iskolánk április 25-én rendezett Bábel napjának. A 
jubileumi idegen nyelvi programon a makói kistérség 17 csapata mérte ösz-
sze tudását a szellemi vetélkedőben és a nemzetközösségi játékokban. 
- Szinte már minden kontinensen jártunk a Bábel napok egy évtizedes története alatt. 
Eddig felfedeztük Amerikát, Afrikát és Európa nagy részét. Mivel idegen nyelvi lekto-
runk, Heather Gemmell új-zélandi gyökerekkel rendelkezik, úgy döntöttünk, ebben az 
esztendőben legyen Ausztrália a központi gondolat. Mindig arra törekszünk, hogy 
komplex élményt nyújtsunk, tehát ne csak a tárgyi tudásukról adjanak számot a diákok, 
hanem változatos módon az adott kultúrába is betekintést nyerjenek – tájékoztatott 
Csapóné Mátó Mónika, az idegen nyelvi munkaközösségünk vezetője. Szervezőként 
felidézte, hogy a korábbi években is tematikus programokat állítottak össze, például 
az olimpia évében ötkarikás játékokat, tavaly pedig, hét ország részvételével zajló 
nemzetközi Bábel napot tartottak. A 2017-es alkalom időpontját április 25-ére jelölték 
ki, amely Ausztráliában fontos ünnepnap, az ANZAC Day. Ekkor emlékeznek meg az 
első világháborúban Törökország partjainál, Gallipoliban elesett nyolcezer katonáról.  
   A magyar-angol kéttannyelvű SZIGNUM 2007-ben alapította a nyelveken szólás 
alkalmát, amely azóta, a különböző kultúrák közösségi ünneplésének jelképévé vált. 
Ezúttal korcsoportonkénti, Ausztráliával kapcsolatos műveltségi vetélkedőbe lehetett 
nevezni egy témát illusztráló poszter összeállításával, amelyekből kiállítást is szervez-
tünk. A csapatok tagjai beöltözhettek az országhoz köthető szereplőnek, és a vetélkedő 
után bemutatkoztak a közönségnek. Felvonult maori hölgy, őslakos lány és fiú, vörös róka és megjelent Nicole Kidman 
is. Szabó Bernadett tasmán ördögnek öltözött be. –   Egy ismerőstől kaptuk a jelmezt, és mindenkinek nagyon tetszik. 
A hátára anyukám segítségével én varrtam fel a fekete csíkokat. Annyit tudok róla, hogy őshonos Ausztráliában és 
kisebb termetű, rágcsáló állat – lelkesedett 5. a osztályos tanulónk. 
   A délután folyamán a résztvevők egy interaktív falon keresztül ismerkedhettek Ausztrália élővilágával. Kenguru, 
koala, emu, kacsacsőrű emlős és erszényes ördög rajzát színezhették ki egy üzenettel a nagyvilágnak, majd több 
helyszínen, nemzetközösségi játékokkal lazíthattak. Aki pedig érdekes kérdésekre is tudott válaszolni a kontinenssel 
kapcsolatban, apró jutalomban is részesült.  A X. Bábel nap gazdag programja gasztronómiai élményekkel zárult.  

Sz.A.  

LOVAGGÁ FOGADTÁK DIÁKJAINKAT 
   Bár nem viseltek páncélzatot és fegyvert, de erényeik és hozzáállásuk révén a 
SZIGNUM több diákja kiérdemelte, hogy lovaggá váljon. Több mint félszáz fiú és 
lány egy ünnepélyes ceremónián részesült a megtiszteltetésben, amelyet az iskola 
április 7-i, lengyel-magyar napján tartottak.  
   Kéttannyelvű iskolánk már harmadik alkalommal rendezett lengyel-magyar na-
pot a két nép legendás barátsága tiszteletére.  Mivel a nemzetek történelme, szo-
kásai számos ponton összefonódnak, ezért az iskola is többféle módon próbálta 
bemutatni ezt a sokszínű kapcsolatot.   Volt történelmi vetélkedő, lengyel filmklub, pálmakészítés és korhű hadibe-
mutató is.  
   A reggeli közös szentmisét Artur Prenkiewicz, lengyel származású, szegedi plébános atya mutatta be, erre a 
SZIGNUM osztályai pálmákat készítettek. – Lengyelországban hagyomány, hogy Virágvasárnapra elkészítik ezt a 
színes jelképet. Régiónként a pálma formája eltérő, ami a mi barkánkat szimbolizálja, helyettesíti. Ezt utána elviszik 
a templomba, ahol az áldás után az otthonokat díszíti – tudtuk meg Brzózka Marek szobrászművész-
rajztanárunktól, akinek a családjában minden évben az ünneplés része ez a szokás. A jelképet piros és fehér szala-
gok ékesítették, csakúgy, mint a diákok ruháját. A nemzeti színek egy szimbolikus cselekedetben is megjelentek, Far-
kas Éva Erzsébet polgármester asszony a lengyel plébános atyával és Szűcs Péter igazgató úrral piros és fehér 
virágokat ültetett a templomkertben. Az idei alkalom középpontjában a közös uralkodó, I. Nagy Lajos személye 
állt. Áprilisban diákjaink a kor szellemére utalva, a hét lovagi erényt jelképező 
kártyát gyűjthettek jócselekedetekért. Aki a sorozatot összeállította, különleges 
ajándékban részesült. A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet tagjai, 
történelmi bemutatójuk végén ünnepélyesen lovaggá fogadták az ügyes tanulóin-
kat, akik a ceremónia emlékére egy oklevelet is kaptak. – Nagyon tetszett a be-
mutató, a ruhák és a fegyverek is. Voltak izgalmas pillanatok, például a csatajele-
net és a párbaj. Nekem érdekes a lovagkor. A hét erény mindegyikét összegyűj-
töttem és a legjobban a „légy szorgalmas!” kártya tetszett  – mesélt élményeiről Szekeres Lázár 4. b osztályos ta-
nulónk, aki az elismerés mellett, édes jutalomban is részesült. Az Üdvözlégy Mária imádság egy sorát kellett az 
idén megtanulni a tanulóknak lengyelül, és ennek a felmondásáért járt tejkaramella, ami már hagyomány számít 
ezen az ünnepen. A SZIGNUM 3. lengyel-magyar barátság napja történelemben és kultúrában gazdagon, sok él-
ménnyel zárult.                                                                                                                                          (sza) 



 

 

MAGYAR OLDAL 

BARTÓK EMLÉKTÚRA 
   A makói természetjárók és a helyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében 
március 25-én kerékpártúrán vehettünk részt Bartók Béla szülővárosába, Nagy-
szentmiklósra. A zeneszerző százharminchatodik születésnapja és a túra egy 
napra esett. 
   A Hagymaháztól induló népes csapatot a szignumos bringások: Horváth János, 
Majoros Márton és Mészáros Ildikó is erősítették. A trianoni határt átlépve első 
pihenőnk Őscsanádon volt Szent Gellért püspök templománál. A kellemes időben 
jól haladtunk kitűzött célunk felé. Dél tájban  a helyi magyar képviselőkkel 
együtt megkoszorúztuk Bartók Béla szobrát. A városban meglátogattuk a zene-
szerző állítólagos szülőházát, illetve a helyi temetőben a fiatalon elhunyt szülők sírját. Egy kis szabadprogramot  kö-
vetően, visszaindulás előtt a helyi máltaisok vendégül láttak bennünket. Ezúttal is köszönet érte! A hazafelé vezető 
úton néhányan még megálltunk egy ortodox monostornál, melynek ikonjai lenyűgözték kis csoportunkat. Utolsó prog-
ramként Őscsanádon már várt bennünket a plébános atya, és néhány mondatban bemutatta nekünk Gellért püspök 
szarkofágját, valamint a helyi magyarság és katolikus közösség nehéz helyzetét. 
   Késő délután érkeztünk vissza Makóra a jó Isten kegyelméből épen és egészségesen!                            Kúsz Tibor 

SZAVALJ EGY VERSET A KÖLTÉSZET NAPJÁN! 
(Egy régi-új kezdeményezés krónikája) 

Örömömre szolgál, hogy egy régebbi, iskolai szintű kezdeményezés to-
vábbfejlesztéséről adhatok hírt.  
Néhány éve szignumos diákoknak hirdettük meg az istenes versek szavaló-
versenyét, s erre meghívtuk Pálfai Zoltán plébános atyát is. Most az ő ja-
vaslatára elfogadta ezt a programot a város vezetése és minden makói, 
illetve kistérségi iskola meghívást kapott rendezvényünkre. 
Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató adott helyet a kezdeményezésnek, és 
így versenyünket az Espersit ház falai között tarthattuk meg, ahol József Attila is szívesen tartózkodott makói bará-
tai, a „jó idős komák” körében. Mivel József Attila születésnapja a magyar költészet napja, így a kertben lévő szo-
bor koszorúzása nyitotta meg a rendezvényt. A háromtagú zsűri elnöke Pálfai Zoltán plébános atya volt, mellette 
pedig Puruczky Józsefné tanárnő és Biró István parókus atya vállalta az értékelés feladatát. 
Természetesen nemcsak József Attila-költeményeket szavalhattak a versenyzők, így Burger Benedek a kétszáz éve 
született Arany János előtt tisztelgett A hegedű c. vígballadával. Két korcsoportban „versenyezhettek” az indulók, s 
különleges színfoltja volt a versenynek, hogy a Makói József Attila Gimnázium minden diákja csak a névadótól sza-
valt költeményt. Jó volt hallani, hogy a fiatalok mennyire derűsen és vidáman értelmezték ezeket a verseket, hiszen 
általában komorabb színben látjuk halhatatlan poétánkat. 
Bizton állíthatom, hogy a verseny minden résztvevője (diák, szülő, felkészítő tanár) csak gazdagodott a nagyhét 
ezen napján is, hiszen felemelő érzés volt pár nappal húsvét előtt az őszinte és tiszta gyereklelkekből zengő istenes, 
illetve istenkereső gondolatokat hallani. Míg pár éve aranytalentumot osztogattunk a nyerteseknek, most ezen az 
ünnepen lélekben kaphattunk útravalót. 
És itt is gratulálok díjazottjainknak: Burger Benedek 1. díjat, Horváth-Varga Sára és Szekeres Petra 3. díjat kap-
tak. 
Köszönöm kolléganőimnek odaadó munkájukat: Kissné Joó Judit és Nagyné Himer Ágota voltak a lányok felkészítői. 

       Mészáros Ildikó, a verseny szervezője 

Szavalóverseny 
A „Hazafias költészet a magyar irodalomban” témában rendezett budapesti szavalóversenyen két tanulónk vett 
részt. Szekeres Hunor és Vajda Vendel (8.a) is szépen szerepeltek a megmérettetésen. Felkészítőjük Mészáros Ildikó 
tanárnő volt. Gratulálunk! 

Megyei sikereink az Országos Honismereti Versenyen 
Kiváló megyei eredmények születtek a 2016/17. évi Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen. Varga Sándor 
(4.b) II., Ágoston Eszter (5.a) V., Szabó Tamás (5.a) XV. helyezést ért el. A tanulóknak és felkészítőjüknek, Varga 
Erika tanárnőnek gratulálunk és további szép sikereket kívánunk! 

Csillagénekes Betlehemezés elismerés 
Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány Magyarok Karácsonyi Világjátéka elismerésben és személyes köszö-
netnyilvánításban részesítette Majorosné Rácz Krisztina kolléganőnket, a társadalmi és ökológiai szolidaritás világ-
méretű akciójában való kiemelkedő ifjúságnevelői tevékenységéért. A negyedik évfolyam az alapítvány Csillag-
énekes Betlehemezés pályázatára nevezett pásztorjátékával, amit városi szinten, valamint az iskola és a plébánia 
közösségének is bemutatott, így nagyon sok emberhez eljuttatta Karácsony üzenetét. Az eredményes szereplés ju-
talmaként a két osztály pénzjutalomban és a felkészítő nevelő oklevélben részesült. A nyereményből a pásztorjáték 
kelléktárát bővítik majd. Gratulálunk és büszkék vagyunk a hagyományok ápolásáért tett szolgálatukért.  
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FÜRKÉSZ rovatba - válogatta az IDB - 
 

JELES NAP: 

Május: Édesanyák napja 
 

Sík Sándor: Áldás  

Amikor kicsi voltam,  
Amikor ajkam mondani tanulta  
Az első szót esetlenül,  
És amikor merészke lábam  
Először indult lépni botladozva,  
És gyermek voltam, meleg homlo-
kú,  
Akarattermő és igent kiáltó,  
Búgó visszhangja minden messzeségnek:  
Akkor jöttél elém. 

Hozzám jöttél és jó voltál velem.  
Felém nyújtottad lágy, erős kezed  
S hívtál öledbe, hogy tipegni merjek,  
És járni tanítottál.  
És mondtál szót előttem  
És türelemmel százszor újra mondtad,  
És utánad dadogtam és beszélni tanultam.  
És a kezeden nőttem, egyre nőttem. 

                                                      (részlet) 

Tények: Chuck Norrisról – 7. rész 

• Chuck Norris ki tudja nyomni a pusz-
ta nézésével a palacsintából a lek-
várt. Még akkor is, ha az túrós! 

• Chuck Norris tud nyitott szemmel 
tüsszenteni, valamint a könyökét is 
meg tudja nyalni. 

• Chuck Norris tele tárral is játszott 
már orosz rulettet. És nyert. 

• Nincs evolúció, csupán azon élőlé-
nyek listája, akiket Chuck Norris élni 
hagyott.  

• Chuck Norris találta fel a fekete színt. Sőt, az egész lát-
ható színtartományt ő találta fel - kivéve a rózsaszínt. A 
rózsaszínt Tom Cruise találta fel. 
 

KÖZÖSSÉGI SZELLEM AZ ÁLLATVILÁGBAN:  

 

 
  
 

  

együttérzés – emberség  

 

Egy perc humor:  

A hóhért grimaszversenyre küldték. Eszméletlen fejeket 
tud vágni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: A tenger dala – 
dán-belga-ír családi animáci-
ós film 

A tenger dala csodálatos 
mese Benről és kishúgáról, 
Saoirse-ről, aki az utolsó fó-
katündér. A két testvér kalan-
dos útra indul egy ősi, va-
rázslatos legenda nyomában, 
hogy hazatérhessenek ten-
gerparti otthonukba. A film 
az ír folklorból merített inspirációt: a mitológiai „selkie”-k 
a tengerben fókaként élnek, de a szárazföldön emberré 
válnak.  A tenger dala egy szemet gyönyörködtető mese-
film. Hagyományos eszközökkel készült, kézzel rajzolták, 
pazar színekkel, művészi gonddal. A figurák egyszerűsé-
gük ellenére is egyediek és végtelenül szeretnivalóak.  
 

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. 

MINDORÓI BIVALY – (Bubalus mindorensis): 
Ezt a bivalyfajt 1888-ban Pierre Heude zoológus 

fedezte fel a Fülöp-szigeteki Mindoro szigetén. Az 1900-
as években még 10 000 példányt számoltak, de 1987-re 
ez a szám drasztikusan lecsökkent  370-re. 2000-ben a 
bivaly felkerült a kihalófélben lévő állatok listájára. Az 
eltűnésük fő oka a mezőgazdaság, a túlzott vadászat, 
valamint a háziállatok által terjesztett betegségek. Jelen-
legi becslések szerint szá-
muk kb. 30 és 200 közé 
tehető. Bár szigorú törvé-
nyek tiltják a mindorói 
bivaly vadászatát, mégis 
leölik őket, ez pedig elle-
hetetleníti a faj fennma-
radását. 



 

 

IDÉN IS LESZ KERÉKPÁROS TÁBOR! 
    A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 
kerékpáros tábort szervez 2017. július 17-
21. között, a Balaton-felvidékre.   
   A kirándulás tervezett főbb állomásai: 

Nagyvázsony, Badacsony, Tapolca, Sümeg, zalaszántói 
Sztúpa, Becehegy (fürdés) Szigliget (vár), Kis-Balaton 
(Kányavári sziget). A további részletekről érdeklődni és 
jelentkezni Horváth János igazgatóhelyettesnél le-
het.  Részletes program a kihelyezett plakátokon is ta-

HÍREK 
Újabb gitár siker 

A XIX. Deszki Maros Menti Fesz-
tiválon, március 24-én, Rónai 
Dániel tanár úr diákjai sikere-
sen szerepeltek. Binecz Márton 
(2.a) az alsósok kategóriájában 
II. helyezett lett, egyetlen gitá-
rosként a vegyes hangszeres 
megmérettetésen. Dékány Mar-
cell (5.a), Deneus Artúr Gábor (4. a) és 
Lenhardt Ákos (4. a) ügyesen helytálltak. Gratulálunk, és 
további sikereket kívánunk! 

Televíziós műsorban szerepeltek gitárosaink 
A Duna Televízió 2017. március 26-án, Új nemzedék című 
műsorában két diákunk, Dékány Marcell és Binecz Márton 
gitárjátékát is közvetítette, melyek a Tavaszi Gitárfeszti-
válon hangzottak el. 

Ügyes medvebocsok 
Március utolsó hétvégéjén rendezték meg Szegeden a 
Medve szabadtéri versenyt, amely a létrehozók szándéka 
szerint közösségi élményt kíván teremteni a matematika 
világán keresztül. A rendezvényen minden korosztály részt 
vehet, a 2017-es megmérettetésen több mint ezren voltak, 
az alsó tagozatosoktól egészen a felnőttekig! A háromfős 
csapatok tizennégy állomás feladatait teljesítették. A 
SZIGNUM-ból induló két, ötödik osztályos trió arany minő-
sítést szerzett. A Jernei Ákos, Szabó Roland és Szabó Ta-
más alkotta csapat 34848 pontot és 4728 métert teljesí-
tett, míg Föedl Ferdinánd, Halmágyi Gábor és Venk Dáni-
el társasága 34791 pontot és 4148 métert. Minden ver-
senyzőnek és felkészítő tanáraiknak, Nándori Gáborné-
nak és Vigh Istvánnénak gratulálunk!  

Bendegúz eredmények 
A nyelvÉSZ Bendegúz levelezős verseny megyei fordulójá-
ban angol nyelvből Föedl Ferdinánd (5.a) a 7., Halmágyi 
Gábor (5.a) a 9. helyen végzett. Föedl Andrea tanárnő 
készítette fel őket. Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadé-
mia háromfordulós megmérettetésén matematika tan-
tárgyból Föedl Ferdinánd (5.a) a 7. helyet szerezte meg. 
A felkészülését Vigh Istvánné tanárnő segítette. 

Kiadja a Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium  
Makó, Szent István tér 14 - 16.  

Telefon: 06 - 62/213-052, e-mail: szignum2007@gmail.com 
web: www.szignum.hu, Felelős kiadó: Szűcs Péter  

Szerkesztő: Szabó Anita, Fotó: Majoros Márton, Mészáros Ildikó  
Tördelés: Hudák Szabolcs, Korrektúra: Horváth János 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2017. május 

05.08. és 11. 
h és cs 

Ebédfizetés 

05.10. sze Boldog Terézia anya nap – lelki nap 
1-8. évf. 

05.10-12.  
sze-p 

Tavaszi papír és PET-palack gyűjtés 

05.11. cs Munkaértekezlet 

05.15-19. h-p Erasmus+ Németország 

05.17. sze Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfo-
lyam angol tagozatán 

05.24. sze A 4., 6. és 8. évfolyamokon olvasás, 
szövegértés, matematika kompeten-
cia országos mérése minden tanulóra 
kiterjedően 

05.28. v Elsőáldozás 

05.31. sze Kéttannyelvű 6.-osaink országos cél-
nyelvi mérése 

MISSZIÓS HÍREK FIDELIS NŐVÉRTŐL 
Kedves Szülők! Kedves Gyermekmissziósok! 
Idén az országos missziós nagytábor Encsen lesz. Időpontja: július 31. - augusztus 3. 
Hozzájárulás 14.000 Ft. Kérem, akit érdekel, mihamarabb jelentkezzen nálam! 
Saját tábor 
Időpontja: június 26 – 30. és július 2. 
Hozzájárulás: 12.000 Ft (Pályázatból igyekszem kiegészíteni a többi költséget – akinek 
gondot jelent, kérem, jelezze és megoldjuk!) Szállás a kollégium épületében (udvaron lehet 
sátrazni!) Étkezés: részben magunk oldanánk meg, részben étteremből. 
Tervezett programok (tavalyhoz hasonlóan): részben helyben Makón, de lenne két kirán-
dulás is: Gyomaendrődre (kisbusz, autó) és Apátfalvára. Jó lenne, ha mindenki hozná a biciklijét! (Apátfalvára, és 
Makón belül is egy-két helyre azzal mennénk) Idén is meghívnánk a hódmezővásárhelyieket egy napra – paraszt-
olimpiai bajnokságot rendeznénk.  
Gyomaendrődi kirándulás – Szent Imre templom, tájház megtekintése, Holt-Körösön csónakázás… 
Apátfalvi kirándulás: biciklivel! Templomlátogatás, Ica néniék, homok kitermelőnél játék. 
Makói napok: Újvárosi templomlátogatás (biciklivel), sportjátékok, naponta egy-egy téma: Szentírásozás, bábjáték, 
film… Minden nap lenne játék, sport, egy kis hittan, ima, napi liturgia—Szentmise 
Szerda este szalonnasütés, tábortűz a Szülőkkel. 
Szombat pihenőnap – vasárnap a felkészült missziósok felavatása a 9 órás Szentmisében, tábor zárása: jutalmak 
kiosztása, vándordíj átadása. 
Jelentkezés módja: kitöltött jelentkezési lap és 2000 Ft előleg leadása május 12-ig Fidelis nővérnek. 
További részleteket azután fogok küldeni a résztvevőknek!  


