
 

 

        

XIII. évfolyam 5. szám 2017. május 

A Szent István Egyházi Általános Iskola   

és Kollégium havilapja 

2016/2017: A KÖZÖSSÉG ÉVE 

GYERMEKNAP:  
MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA 

„Úgy gyönyörködj,  
gyermekeidben, 

mint akik téged folytatnak 
majd... 

De ne a magad vágyait, 
emlékeit álmodd  

újra bennük, 
ne kényeztesd,  

ne ünnepeld, ne szidd, in-
kább szeresd, 

s érdemük szerint becsüld 
meg őket!” 

(Kosztolányi Dezső) 

PÜNKÖSD 
- részlet- 

„Piros pünkösd,  
szállj le a világra, 

Tanits meg  
uj nyelvre, uj imára. 

Oszlasd széjjel  
mindenütt az éjet, 

Szeretetnek sugara, 
Szentlélek!” 

(Reviczky Gyula) 
Pünkösdi kapudíszítés 

   Pünkösdvasárnap a hagyományoknak megfelelően 
feldíszítjük a templom kapuját. Ehhez szeretnénk kérni 
virágfelajánlásokat, melyeket szombat estig a sekrestyé-
ben helyezhetnek el. Köszönjük!  

A SZIGNUM nyári táborai 
Fenti kínálatunk csak tájékoztató jellegű, a táborok köre 

bővülni fog! Az egyes lehetőségek részleteiről érdeklődni 
a táborvezetőknél lehet. 

 
FOTÓ-VIDÓ, VIZUÁLIS TÁBOR ISMÉT A SZIGNUM-BAN! 

   2017. június 26-30-ig (hétfőtől péntekig) 9-15 óráig Czibolya Kálmán, 
a Makói Videó- és Művészeti Műhely vezetője várja azokat a főképp 
SZIGNUM-os diákokat, tehetségeket, akik vizuális művészetek, különösen 
a mozgókép, a film világában szeretnének az egy hét alatt elmerülni, új 
ismereteket szerezni.  
Az intenzív 5 nap alatt a képszerkesztés fontos alapjai mellett a filmes 
ismeretek széles tárházát sajátíthatják el a résztvevők. Jelentkezni és 
részletes információkat kapni a 30/9383-105-ös telefonszámon és 
a czikax@gmail.com e-mail címen lehet. (Elegendő számú jelentkező ese-
tén 2017. július 3-7-ig (hétfőtől péntekig) is lesz tábor.) 

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, Ta-
polca, Sümeg, zalaszántói Sztúpa, Becehegy (fürdés) Szigliget (vár), Kis-
Balaton (Kányavári sziget). A további részletekről érdeklődni és jelent-
kezni Horváth János igazgatóhelyettesnél lehet.  Részletes program a 
kihelyezett plakátokon is található.   

PEDAGÓGUSNAP: JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJA 
Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit 
az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy 

jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. 
(Eötvös József) 

K. LÁSZLÓ SZILVIA:  
NYÁRKÖSZÖNTŐ 
Szervusz, kedves  

Napsugár! Örülünk, hogy 
itt a nyár. Kérlek, süss jó 
melegen, pihenhetsz a 
réteken.  Érleld meg a 
gabonát, lombosítsd a 

sok szép fát, langyosítsd 
a vizeket, melegítsd a  

szíveket! 

ANYÁK NAPI MEGEMLÉKEZÉS 
Megható és szép műsorral készült a 
SZIGNUM második évfolyama anyák 
napjára. Május első vasárnapján, a 
Szent István Király templom 9 órás 
szentmiséjén előadott verses-énekes 
összeállítás méltán kapott nagy elis-
merést a jelenlévő anyukáktól, nagy-
mamáktól. Az ötletes megoldásokkal 
kivitelezett megemlékezés Kúszné 
Nagy Tímea, Nyúl Patrícia M. Fidelis, 
Reiszné Surinás Piroska és Vargáné 
Nagyfalusi Ilona pedagógusok mun-
káját dicsérte.  



 

 

SZIGNUM A NAGYVILÁGBAN 

AZ UTOLSÓ ÁLLOMÁS: NÉMETORSZÁG 
   Véget ért a két éven át tartó ERASMUS + projekt, melynek záró rendezvé-
nyére, a SZIGNUM tanári karából, mi öten utazhattunk el a németországi 
Hildesheim-ba, ahol megoszthattuk tapasztalatainkat az iskolai bántalmazással 
kapcsolatosan.  
   Utazásunk első állomásán megcsodáltuk a festői szépségű Prága városának 
történelmi nevezettességeit, majd megérkeztünk Hildesheimba. Itt bemutatták 
nekünk a 8 évfolyamos Goethe Gimnáziumot, ahol a projektben résztvevő hét 
európai ország pedagógusai találkoztak. A különböző évfolyamokon tett 
idegennyelvi óralátogatások után, egy workshop keretében előadások valamint 
szerepjátékok formájában nyerhettünk betekintést a bullying megelőzésének 
módszereibe. Számunkra nagyon tanulságos és emlékezetes élményekkel lettünk 
gazdagabbak ebben a témában. A találkozó koordinátorainak fő feladata a 
záró beszámoló elkészítése volt, melyben összefoglalták a két éves projektmun-
ka eredményeit, tapasztalatait, feladatait és ezek megvalósítását. 
   Az iskolai programok mellett a kikapcsolódásra is jutott idő: idegenvezetéssel 
egybekötött városnézés, a helyi egyetem és iskolamúzeum meglátogatása, az 
iskolai ének- és zenekarok koncertje és egy kis kajakozás is belefért. 
   Mi tanárként is átélhettük, azt az élményt, mint a korábbi találkozókon részt 
vevő diákok: a kezdeti izgalmak után, hogy vajon megértjük-e majd, amiket 
mondanak nekünk, tudunk-e válaszolni, tudjuk-e használni a nyelvet? Megtapasztaltuk, hogy igen. Nyugtázhattuk, 
hogy igaz a mondás miszerint: Gyakorlat teszi a mestert! 

Köszönjük ERASMUS +, köszönjük Mónika! 
Borsosné Majoros Melinda, Kúszné Nagy Tímea, Szekeresné Rácz Mariann és Varga Erika 

(A projektről és a magyar küldöttségről a hildesheimi napilap is tudósított, „Opfer von mobbing in der schule leiden in 
allen Ländern gleich – Erasmus Plus: Lehrer aus sieben europäischen Ländern besuchen Goethegymnasium” címmel) 
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NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI SIKER A MAGÁN ZENEISKOLÁBAN 

A makói Magán Zeneiskola Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekara 2017 májusá-
ban oroszországi meghívásra Moszkvában Nemzetközi Fúvószenekari Verse-
nyen vett részt, ahol magas színvonalú versenyzéssel kimagasló eredményt ért 
el, kiemelt I. helyezéssel megnyerte a verseny nagydíját. Gratulálunk dr. Csikota 
József karnagy-igazgató úrnak és a zenekar minden tagjának, külön a SZIG-
NUM tanulóinak: Hudák Annának, Mészáros Zsókának, Nagy Petrának, Szilágyi 
Botondnak, Tóth Krisztofernek és Vadlövő Annának. Többen az orosz szakköri 
foglalkozáson külön élménybeszámolót is tartottak élményeikről. 

A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT NYERTESE A MAKÓI SZIGNUM 7.A ÉS 7.B OSZTÁLYA  
   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 
HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcso-
latos ismeretek bővülésének elősegítésére, a magyar-magyar kapcsolatok építésére, szemé-
lyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. A „Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedi-
keseknek” (HAT-17-01) című pályázat a nemzeti összetartozás operatív programja, amelynek 
keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek 
részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyar-
ságról. 
   A SZIGNUM az idén is nyertese a projektnek, ezért 7. évfolyamos diákjaink a kapott keretből három napos ki-
rándulást tehetnek Erdélybe 2017. június 20-23-ig. A programon 29 diákunk megismerkedik elsősorban az Arany 
János Emlékévhez kapcsolódóan Nagyszalonta nevezetességeivel, felfedezik Kolozsvárt és Magyarremetét, túrákat 
szerveznek a természetben és a dévai várba. Meglátogatják a Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonát is, amely-
nek lakóival játszani fognak. A minden bizonnyal élményekkel teli kirándulásról beszámolót későbbi lapszámunkban 
olvashatnak majd.  

Angol siker 
Az MM Publication által meghirdetett szövegértő verse-
nyen 1200 induló közül tanítványunk, Márton Barnabás 
(6.a) a 145. helyet szerezte meg. Gratulálunk a szép 
eredményhez neki és felkészítőjének, Kissné Joó Judit 
tanárnőnek.  

Zeneiskolás siker 
Április 12-én, az V. Csongrád Megyei Fafúvós Verse-
nyen Venk Dániel (5.a) szaxofon hangszeren a harmadik 
helyet szerezte meg. A makói Magán Zeneiskola diákját 
a szentesi megmérettetésre Varga Bence készítette fel.  



 

 

SZEGEDRE KIRÁNDULTUNK 
   2017. május 18-án, ragyogó napsütésben indultunk, 
és ez a kedvező időjárás a nap végéig kitartott. Örö-
münkre, mindeni el tudott jönni, együtt tölthettük ezt a 
napot. A Tisza partján szálltunk ki a buszból és Holcz 
Ágnes vezetett bennünket, mesélt  a Szegedi Nemzeti 
Színház, a Széchenyi tér, a Mozi, a Tisza folyót jelképe-
ző szoborcsoportok és a Városháza történetéről. A Báb-
színházban a Madárijesztő című előadást néztük meg. A 

Karolina Iskolában részt vettünk kézműves foglalkozáson és együtt játszottunk az 1.a osztállyal. A Fogadalmi Temp-
lomban Kondé Lajos atya vezetését élveztük. Gyönyörű szivárványt láttunk a Móra Ferenc Múzeum előtti szökőkútnál. 
A finom fagylalt és a régi híd lábánál a játék tette még emlékezetesebbé ezt a napot.    1.a osztály 

VELÜNK TÖRTÉNT 
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TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS MÁRTÉLYON 
      Május 18-19-én a Berben túra kétnapos programján vettünk 
részt. A programokat Bereczki Bence szervezte és vezette. Helyszín 
a Tisza holt ágánál egy minden várakozást felülmúló környezetben 
volt. 
A szobák elfoglalása után a délelőtt a kenuzás előkészítésével foly-
tatódott. Az oktatás, a felszerelés eljuttatása a parthoz, majd a víz-
re szállás következett. Voltak, akiknek a kenuzás alaplépéseit nehe-
zebben sikerült elsajátítaniuk. A „susnyásba” tévedés, egymás lelo-
csolása az evezőkkel sikongatások - különösen az egyik kenuból és 
kiszálláskor az egyik lány beleborulása a vízbe tarkította a sok kenu útját.  
   Az étkezések további meglepetéssel szolgáltak. A terítés és a mosogatás is a mi feladtunk volt. Így a konyha 
szolgálatosoknak szinte nem jutott szabad idő a pihenésre. 
   Délután egy réten felállított pályán kipróbáltuk az airsoft fegyvert és íjászkodtunk. A célba találás sokunknak 
sikerült. Baranta foglalkozáson sok ügyességi feladatot kellett teljesíteni. A végén „láb kaszabolós” harcot játszot-
tunk egymással, majd az ott gyakorlatozó barantás fiatalokkal.  
   Vacsora után esti túra következett. Az út a Tiszáig az erdőben és a Tisza holt ágán keresztül, a mocsáron át ve-
zetett egy rozoga hídon. Ijesztgettük egymást, küzdöttünk a szúnyogokkal. Este tábortüzet raktak Szabi bácsi és 
Marek bácsi, a kevésbé fáradt társaink még szalonnát is sütöttek. A fáradt csapat Judit nénivel a lefekvés előké-
születeit kezdték meg. 
   Másnap reggeli után a torna és játék, majd több, mint 20 km-es kerékpár túra következett. A túra extrém tere-
pen (töltés és szűk erdei utak) zajlott, egészen a Tiszáig tekertünk. A parton a 17 fokos vízben néhányan megfüröd-
tünk, még iszap csata is volt.  
   Ebéd után drogprevenciós foglalkozáson vettünk részt, még beszélgettünk volna a szakemberrel, de a napirend 
és a menetrend hazahívott minket.                A 6.b osztály   

A CSODASZARVAS NYOMÁBAN  
(Ópusztaszeri élménybeszámoló) 

   A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola „Te hogyan tennéd ener-
giatakarékosabbá iskoládat?” címmel pályázatot hirdetett felső tagozatos diákok 
számára. Iskolánk 7. b osztályának négyfős csapata nyerte el a fődíjat. Tagjai: 
Kiss Levente, Nagy Petra, Szabó Brigitta, Szilágyi Botond. 
   A nyertes csapat jutalma egy ópusztaszeri kirándulás volt a Csillagösvény La-
birintus Öko Élményparkba, amire 2017. május 16-án került sor. Levi legjobb 
élménye egy hatalmas labirintus volt, amiben Botival próbáltak elbújni a többiek 
elől. Ez a labirintus kb. akkora volt, mint Edina… állva. Petra kedvence a játszó-
tér volt, azon belül egy gerenda, rajta egy hordóval, amin háromszor is áthúzta magát. Volt egy akadálypálya is, 
ami óvodásoknak épült, de ő végigment rajta.  
   Boti és Brigi szerint a legjobb az volt, mikor logikai játékokat játszottunk és Levi beleült a pálya közepébe.  
   Mindenki szerint emlékezetes volt a sövénylabirintus, amiben hídszerűségek voltak, meg egy pavilon és ott ettünk 
többek között a tízórai után desszertként egy nagy kör alakú akácfáról mézízű virágot.    Továbbá voltak különbö-
ző ügyességi játékok pl.: csirkeütés, futószalag. A maradék két labirintust már csak félig teljesítettük, ugyanis a be-
járaton mentünk be és jöttünk ki. Pihenésképp jégkrémet ettünk és beszélgettünk. Kifelé jövet egy jurtát nézhetünk 
meg kívülről-belülről.  
   Köszönjük a szép élményeket a verseny szervezőinek: a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola taná-
rainak; Vigh Istvánné tanárnőnek, aki felhívta rá a figyelmünket és Mészáros Ildikó tanárnőnek, aki elkísért bennün-
ket és fotózott.                     Szabó Brigitta 7.b 



 

 

TALÁLKOZUNK 2017-BEN 
   Számtalan tablón olvashatjuk, hogy öt év elmúltával találkoznak az osztálytár-
sak. Bizonyára azért írják rá a tablóra, mert ezzel ígéretet is tesznek. Talán 
„beleég a retinájukba”… Mintha a következő mérföldkő közös életükben ez a 
találka lenne. És tapasztalatom szerint ez a pár év nagyon gyorsan eltelik… re-
kord-gyorsan… egy ilyen osztálytalálkozóra került sor a kollégium udvarán 
szombat délután. 
   Lik Melinda kolléganő egykori osztályának tagjai gyűltek össze, hogy ne csak 
a virtuális térben létezzenek egymás mellett, hanem valóságosan, szemtől szem-
ben is találkozzanak egy-egy tekintetváltásra, néhány baráti szóra, kézfogásra, 
puszikra… és ne tagadjuk, pár szelfire, hiszen ez itt a 21. század!  
   Mi pedig, egykori tanáraik belehallgattunk mostani életükbe: ők büszkén mesélték élményeiket, aztán pedig ve-
lük együtt összeszorult szívvel nosztalgiáztunk a kollégiumi és osztálytermi események felelevenítésekor. Tudtuk, ak-
kor is, hogy valami véget ér, de azóta bizony sok minden véget ért. Kissé keserédes volt ez az alkalom. A kedves 
tanítványok hívására öt tanár érkezett ötfelől… pedig valaha (ó, hiszen csak öt éve!) még egyesített bennünket 
egy csomó minden… például a most összegyűlt csoport tagjai, a gimnázium, a kollégium – ahogyan a szellemiség, 
a légkör, a miliő: „névben él csak, többé  nincs jelen”. Szétszóródtunk… szertehulltunk… de ennek egy-egy pilla-
natra nyoma sem volt az arcokon, hiszen ahogy tanítványainkkal, velünk is rengeteg minden történt… Papp Tibor 
kollégánknak kisfia született, Lik Melinda tanárnő mostani csoportja angol színházi előadásra készül, én pedig a 
gimnáziumunk megszűnésének dacára három különböző érettségi bizottságban vagyok érintett. 
   „Az arcokon a ráncok”, az egykori közvetlenség visszaidézte a szép emlékeket… Jó volt hallgatni a derűs sztori-
kat, a kíváncsi hogyvagyokat, vagy együttérezni, tekintetekből is érteni a „nekem mondod?-frázisokat”, amikor nem 
kell meggyőzően szerepet alakítani, mert ők szavak nélkül is tudják, mit érzel… Hiába várták a sztorikat az „új” 
igazgatóról, közben belőlük is dőlt a szó… meséltek csapatépítésről, tervekről, sikerekről és kudarcokról, és félel-
mekről. Jó volt a szemekbe nézni. Derű lakott mindenkiében és mosoly. Volt, aki házi sütivel érkezett, más három 
kakassal, amik a bográcsban rotyogtak… Jó volt látni, milyen szakértelemmel készül a paprikás, a profizmust a 
kóstolás során – hiszen tökéletesre sikerült… szóval új oldalukról láthattam őket…  
   … És most velük újabb öt évet kell várni egy ilyen alkalomra. Szeretném látni akkor is, hogy boldog megelége-
dettség ül az arcukon, mert ez nagyon jól áll nekik. Mi pedig szeretjük büszkén nézegetni, milyen szépek és csinosak 
vagy éppen férfiasak és erősek lettek. Mi, tanárok már csak egy dolgot tehetünk: a Jóisten áldását kérhetjük rájuk, 
életükre, szeretteikre… Azt kívánom, hogy öt év múlva ugyanilyen életörömmel jöjjenek össze!  

Mészáros Ildikó tanárnő 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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SZENTPÉTERI CSILLA AND BAND – LÁTTAD-E MÁR A ZENÉT? 
 

   A makóiak csak úgy ismerik, mint Makó arca, egykori szépségkirálynő, 
bár nem is olyan régen ismételték egy közszolgálati csatornán, amint Ró-
zsa György Stellaként konferálta fel egy zenés műsorban. Azóta pedig 
nincs Makón szabadtéri nélküle, és mostanában már nemcsak felnőtteket 
szórakoztat, hanem céljának, küldetésének tartja, hogy a gyerekekkel 
kedveltesse meg a zenét. A Bartók iskolában kezdte ezt a programot, s 
most a Makó minden iskolája (és így a mi iskolánk is 100 fővel) képvisel-
tethette magát a Hagymaházban a „Láttad- e már a zenét” c. koncertjén.  
   Nekem az édesanyja, Iluska néni volt az osztályfőnököm alsó tagozatos koromban. Kimért, szigorú jellem, mate-
matikát tanított az osztálynak. Határozott lépéseire, elegáns megjelenésére máig emlékszem, bár csak a koncert 
előtt láttam újra pár pillanatig. A művésznő nagynénje, Zsuzsa néni orosz szakkört tartott nekem: én voltam a „kicsi” 
– nyolcadikos a tizedikesek között. Ugyanaz a határozottság jellemezte, mégis élveztük a heti másfél órát. 
   Alighanem ebben a családban a tehetség mellett jelen van a jó értelemben vett exhibicionizmus. Nem csoda hát, 
hogy egy nagyon jól szerkesztett, dinamikus koncert részesei lehettünk: a művésznő interaktív módon szólította meg 
a gyerekeket, ugyanakkor akik nem jutottak szóhoz, részesei lehettek a programnak azáltal, hogy ismerőseiket lát-
hatták táncolni, népdalt énekelni.  
   A nyolcadikosok kiemelték: nem is gondolták volna, hogyan fér bele a balett egy koncertbe, s mégis A hattyúk 
tava a klasszikustól eltérő, lüktetőbb hangszerelésben helyet kapott a színpadon. Külön kiemelendő a látványvilág: 
itt is, de különösen az utolsó, saját szerzeményben együtt himbálóztunk a hajóval, megrezdült a lelkünk, ahogyan a 
hajó küzdött a hullámokkal, a zene pedig ugyanezt a lüktetést közvetítette.  
   Igen, ez alapján bátran mondhatjuk, láttuk a zenét és köszönjük a meghívást. Élvezetes koncertélményt adtak az 
effektek, és az a közvetlenség, ami a művésznőből áradt felénk. Külön kiemelte, írjanak rá bátran a gyerekek 
messengeren, amit ők nagyfokú bizalomnak értékeltek.                                                      Mészáros Ildikó tanárnő 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI: Elsőáldozás 
Május 28-án, vasárnap 27 gyermek járul első szentáldozáshoz. Kísérjük imádságainkkal őket és szüleiket! 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

KÖLTÉSZET-NAPI MEGLEPETÉS: A SZÓ-KÖZ KULTÚRZENEKAR 
 

   Orosházáról érkezett hozzánk egykori kollégánk, Körmöczi Zoltán zenekará-
val, benne két tanítványával, hogy a költészet napja alkalmából Dsida Jenő és 
Károlyi Fülöp Béla énekelt verseivel ismertesse meg felső tagozatos diákjainkat. 
   Az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény követeként érkezett a három-
tagú banda, egy rendhagyó irodalomtörténeti utazás keretein belül, s kezdés-
ként a Legszebb föld a világon az én hazám c. Gyűrűk ura-beli megzenésített 
szöveggel nyitották koncertjüket.  
Az egész előadást a hazaszeretet érzése hatotta át, ami a Dsida-versek ismere-
tében nem meglepő, viszont az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója, 
Károlyi Fülöp Béla kapcsán a lokálpatrióta szellemiség is megjelent a koncerten. 
   A tanár úr a déli hangszerként ismert mandolinon és gitáron, a két tanítvány, a 10.-es Zimányi József, valamint a 
maturáló, 12.-es Benkő Balázs gitáron játszottak.  A két költőről és környezetükről számos információval lettünk 
gazdagabbak: mindketten fontosnak érezték magyarságuk megvallását, Károlyi Fülöp Béla a 2. világháború után 
telepedett le az óhazában, Orosházán, s életük párhuzama, hogy mindketten elkezdték, de egyikük sem fejezte be 
a jogi egyetemet. A Károlyi-féle Körtefa-tánc hangulatára ma is emlékszem, s tudom, ha Orosháza főterén járok 
egyszer, nem felejthetem el megnézni az üveg installációt. Dsida Vallomás, Psalmus Hungaricus és Sírvers c. költemé-
nyeivel sem először találkoztam életemben, de így, ebben a hangszerelésben egyedülálló volt!  
   Körmöczi tanár úr pedig nemcsak zenekarával, de a zenekarnak ajánlott verssel is büszkélkedhet: Károlyi Fülöp 
Béla az Érzem, csak érzem c. költeményét neki és Szó-köz kultúrzenekarának ajánlotta.  
   A koncert kiegészült számtalan életrajzi motívummal, mind a két költő, mind a zenekarvezető részéről, megtudtuk, 
hogy 12 éve áll fenn ez a közösség – folyton-folyvást pótlódnak az elballagott tagok. Az értékek közvetítésének 
személyesen tanúi lehettünk, az meg különösen is új volt számunkra, hogy fogyatékkal élőkkel együtt is szoktak fel-
lépni, mert a zene az valóban mindenkié.  
   A koncert végén sor került néhány kérdés megválaszolására, s a szignumos diákok igazi rajongókká alakultak: 
autogramot kértek, a szünetben pedig betértek még egy pár percre belehallgatni a gitárosok játékába, örömze-
néjébe. 
   Köszönjük a koncertet, igazán élvezetessé varázsolták számunkra a költészet napját.        Mészáros Ildikó tanárnő 
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II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKTÚRA 
   2017. április 29-én hajnali 4 órakor 5 bátor (és szerény) teljesítménytúrázó, 
Horváth János, Majoros Márton, Varga Ferenc, Csapó Tibor és Fodor Ferenc 
elindult Makóról a Budai hegységbe, hogy próbára tegye erejét, kitartását, 
állóképességét a választott 40.5 km-es, 1695 m szintemelkedést ígérő teljesít-
ménytúrán, amit ”Attila Unokái” szerveztek. 
   Regisztráció után fél hétkor indultunk térképpel, GPS-el felszerelve Rózsa-
dombról a hegyekbe. Útvonalunk a Rózsadomb Center > Hűvösvölgy > Fekete 
fej > Kecske hát > Nagykovácsi > Nagy szénás > Budaliget > Solymári mene-
dékház >  Virágos nyereg > Guckler Károly kilátó > Árpád kilátó > Rózsa-
domb Center volt. Az ellenőrző pontokon üdítőt, hamburgert, almát kaptunk erőnk pótlására. Egész úton élveztük a 
tavaszi ébredő természet friss, tiszta illatát, az üde, zöld fakadó levelek, virágok harmóniáját. 
   Kipróbáltuk, hogy mekkora segítség a meredek emelkedőkön, ereszkedőkön a ”Nordic Walking” bot használata. 
Délután, 4 óra tájban érkeztünk vissza, ahol sütivel, szendviccsel, oklevéllel, kitűzővel vártak. A kis eltévedésekkel 
majdnem 42km-es maratonira nőtt távot, az elvárt 11 órás szintidő helyett 9 és fél óra alatt teljesítettük, majd kissé 
fáradva, de jókedvvel, elindultunk haza… 

Fodor Ferenc, a makói csapat tagja 

SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK 
   Ebben a tanévben második alkalommal látogattunk el a Szegedi 
Nemzeti Színházba.  
   A Terézia anya-napon ebéd után busszal indultunk el Szegedre, az 
előadás 14-kor kezdődött. Egy gyerekeknek szóló operát néztünk 
meg, a címe: Parázsfuvolácska. Ezúttal Sarastro cirkuszában izgulhat-
tunk Papagenoért és Papagenáért, valamint Tamino hercegért és 
Pamináért, hogy végre egymásra találjanak. A színpadon az állatok 
különböző hangszereket testesítettek meg: zsiráf-hegedű, sün-gitár, béka-dob. Látványos cirkuszi elemeket is láthat-
tunk. Legjobban az tetszett, amikor a trambulinon ugrálva, illetve a színpad felett lebegve énekeltek a szereplők. 
   Ismét felejthetetlen élményben volt részünk. Köszönjük a lehetőséget Győrfi Józsefné Mónika néninek!  

Horváth Viktória 5.b 



 

 

HIT OLDAL 

A RENDALAPÍTÓ BOLDOG GERHARDINGER TERÉZIA ANYA ÜNNEPNAPJA 
   A Boldogasszony Iskolanővérek rendjének alapítójára, Boldog Gerhardinger 
Terézia anyára emlékezett május 10-én a SZIGNUM közössége. A Maros-
parton rendezett, rendhagyó iskolai nap témája Európa volt, amelyet angol 
nyelvű szentmise, szellemi vetélkedők és játékos feladatok színesítettek.   
- Negyed évszázados hagyományunk, hogy megemlékezünk rendalapítónk, Bol-
dog Gerhardinger Terézia égi születésnapjáról. Három esztendeje a Maros-
partra hívjuk az iskola apraját-nagyját egy szabadtéri szentmisére, amelyet az 
idén angol nyelven mutatott be Pálfai Zoltán plébános úr. Utána a kisebbek 
számára játékos feladatokat vezetnek a nyolcadikosok, amelyek mind Európá-
hoz kapcsolódnak, ez ugyanis az idei zarándoklatunk központi gondolata – tudtuk meg Baráti Eszter M. Kinga nő-
vértől, a SZIGNUM spirituális igazgatójától.  
   A szervező makói nővérközösség választása azért esett az öreg kontinensre, mert innen indult el Terézia anya 
oktató-nevelő tevékenysége. – Jelenleg 35 országban működnek iskolanővérek, öt földrészen.  Azt tervezzük, hogy 
évente egyet-egyet megismerünk majd közülük, jövőre Afrika lesz a téma – avatott be a távlati tervekbe a szerze-
tesnő, aki társaival együtt az Unió „Egység a sokféleségben” jelmondatát választotta iránytűként a rendhagyó is-
kolai napra.  
   Az osztályok kerékpárral és gyalogosan, zászlókkal zarándokoltak a folyópartra, ahol már jól ismert, kedvelt 
rituálék részesei lehettek: tejszínhabos kakaót és kalácsot tízóraiztak és forgószínpadszerűen oldottak meg ügyes-
ségi és szellemi feladványokat a különböző állomásokon. Változatos módon ismerkedtek meg a diákok Terézia 
anya életével és európai országok szokásaival; svájci és szlovák játékokat tanultak, valamint francia népmesét dol-
goztak fel a kisebbek. A felső tagozatosok a teremtett világ védelmével foglalkoztak, környezettudatos ötleteket 
gyűjtöttek és közösségépítő tevékenységeket végeztek. A májusi zarándokút környezettudatos módon zajlott, az 
étkezésekre a Zöldház Környezetvédelmi és Oktatóközpont épületében került sor.                                      (Sz.A.) 

HIT-ÉLET 

MAJÁLIS A KAROLINÁBAN 
 

   „Hasonló, mint a mi családi napunk, de most csak résztvevőként lehetünk ott.” – így hívott minket igazgató úr a 
szegedi iskola majális programjára.  
   Arra gondoltam, ha nem kell ott csinálni semmit, akkor én is elmegyek. Persze nem ez volt az igazi ok, amiért rá-
szántam a szombati napomat erre a közös kikapcsolódásra. Nagyobbik fiam már 2. éve a Karolina iskolában foly-
tatja gimnáziumi tanulmányait, kisebbik fiam pedig most készül oda. Szerettem volna szülői szemmel is megnézni, 
megtapasztalni az ottani légkört. Azt kell, hogy mondjam: nagyon jó volt. Mint ahogy nálunk egy családi nap: vi-
dám, könnyed, játékos, beszélgetős, úgy ott is ezt tapasztaltam meg kicsit nagyobb létszámmal. 
   Néhány program a teljesség igénye nélkül: az alsós osztályok néptáncos bemutatójuk, hangszer bemutató, asz-
faltrajzverseny, foci, ping-pong, egyéb szabadtéri játékok, véradás, szinjátszókör előadása stb. Ami nekem nagyon 
tetszetős volt: a vásárlási lehetőség az osztálysátrakban. Minden osztálynak felállítottak egy sátrat, kisebbek szülői 
segítséggel, nagyobbak már nagyon önállóan, és házi sütésű süteményeket, saját készítésű, igen igényes dísztár-
gyakat, illetve egyéb felajánlásokból származó dolgokat (pl. piros paprika) árultak az osztály kassza javára.  
   Sok ismerős családdal találkoztam, így még inkább családiasnak éreztem ezt a programot. 
Azt gondolom, hogy a Szignum után nyugodt szívvel engedem tovább gyermekem ebbe a gimnáziumba. 

Reiszné Surinás Piroska 
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SZENT GELLÉRT ÖSZTÖNDÍJ 
A Pro Paedagogia Christiana Alapítvány által meghir-
detett Szent Gellért ösztöndíj 2017-es nyertesei intézmé-
nyünkből: Dohar Ármin Arnold (1.b) és Marsovszki Tímea 
(3.b).  

BOGÁRZÓI KIRÁNDULÁS 
A hagyományos bogárzói kirándulás tervezett időpontja 
június 5., Pünkösdhétfő.  

 
Indulás a 9 órás szentmise után biciklikkel kb. 10-kor; aki 
gépkocsival vág neki az útnak, érjen ki 11.30-ra a hely-
színre. Az ebéd batyus lesz, mindenki maga gondoskodik 
róla. A programok közt játék, kötetlen együttlét és be-
szélgetés lesz addig, ameddig a résztvevők jó érzik ma-
gunkat. További információkat Fidelis nővér tud adni.  
 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
válogatta az IDB – 

                     
JELES NAP: 
Május: Gyermeknap 
1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a NEMZET-
KÖZI GYERMEKNAPot. A nap célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra. 
 

Osvát Erzsébet: 
Gyermeknapra 

 
Napsugár, 
napsugár, 

ragyogj, süss ma szebben! 
simogasd a gyerekeket 
lágyan, melegebben! 

Madarak, 
madarak, 

cinkék, csalogányok, 
köszöntő dalotok 

vígan csattogjátok! 
Virágok, 
virágok, 

szegfűk, tulipánok, 
a lánykákat, a fiúkat 

virulva várjátok! 
Hadd legyen 

ez a nap 
egy nagy örömének! 

Ezt kívánom én a világ 
minden gyermekének. 

 

Tények: Chuck Norrisról – 8. rész 

• A filmsztárok védelme érdekében 
használnak kaszkadőröket a veszélyes 
jeleneteknél. A kaszkadőrök testi épsé-
ge érdekében használják Chuck 
Norrist. 

• Lehetetlen nem létezik, csak olyan, hogy "Chuck 
Norrisnak nincs kedve hozzá”. 

• Az ókorban Chuck Norris azért nem lehetett Gladiátor, 
mert az oroszlánok nem egyeztek bele. 

• A Dinoszauruszokat nem meteor pusztította ki. Chuck 
Norris volt.  

• Táguló világegyetemben élünk. Minden Chuck Norris 
elől menekül. 

 
KÖZÖSSÉGI SZELLEM AZ ÁLLATVILÁGBAN  

 

 

 

 

biztonság – bizalom  

Egy perc humor:  

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Csápi, az óceán hőse – spanyol 
családi animációs film 
Csápi, a kalandvágyó kis polip, Evó, a tu-
dálékos horgászhal és Aliz, az izgága mak-
réla, a három jóbarát az óceán legmélyén, 
egy varázslatos világot rejtő árokban él. 
Sok-sok évvel azután, hogy az óceánok 
szintje megemelkedett, és az emberiség 
elhagyta a Földet, a különleges vízi lények 
továbbra is gondtalanul lubickolnak az oltalmat adó végte-
len mélységben. Ám egy nap egy váratlan baleset szétrom-
bolja a védelmet nyújtó otthonukat, és a közösség őrzője, a 
hatalmas Kraken egy fontos küldetéssel bízza meg a kis po-
lipot.  
Csápi barátaival karöltve nekivág az ismeretlen óceánnak, 
hogy új hazát keressen mindannyiuk számára. Az elszánt 
herkentyű csapatra tengernyi kaland és móka vár, miközben 
rémisztő ellenségekre és kedves barátokra is szert tesznek. 
A kissé vérszomjas murénával, Maurával kiegészülve olyan 
helyekre is eljutnak, mint a víz borította New York, a híres-
nevezetes Titanic roncsok vagy a jeges sarkvidék. De vajon 
sikerül megmenteniük az óceánt, hogy az újra a világ legbu-
lisabb helye legyen? 
 
KÖZÖS FELADATUNK – ÓVJUK, VÉDJÜK! 

Vadállatok végveszélyben: 

A kihalófélben lévő állatfajokkal a felelőtlen emberi viselke-
dés, a mértéktelen vadászat, vagy élőhelyeik elvesztése, 
kényszerű elhagyása miatt hamarosan már csak archív fel-
vételeken találkozhatunk. Ha ez a helyzet nem változik, e 
fajok az elkövetkezendő 5 év során valószínűleg nyomtala-
nul eltűnnek majd az élővilágból. 

IBÉRIAI HIÚZ – (Lynx pardinus):  
A spanyol, más néven ibériai 
hiúzt szintén a kihalás veszélye 
fenyegeti. Egykor gyakori állat 
volt az Ibériai félszigeten, sőt 
Dél-Franciaországban is élt 
néhány példánya, de ma már 
csak Andalúziában látni párat 
közülük. A lassú kihalás fő oka 
a természetes életterük megsemmisítése. Sokan e vadmacs-
kák közül a nyulaknak készült csapdák áldozatai lettek, 
vagy autók ütötték el őket, mivel élőhelyeikre is betört az 
iparosodás. A spanyol kormány országos programot indított 
a csodálatos macskák megmentésére. 2005. március 29-én 
jöttek világra az első fogságban született hiúzkölykök. Ez 
reményt adhat arra, hogy még sikerül megmenteni az egyik 
legszebb vadmacskát. 
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Rajzos elismerések 
Az Interfruct Tész Kft. az iskolagyümölcs program beszállítója-
ként „Reklámszakember kerestetik” elnevezéssel, rajzpályáza-
tot hirdetett. A SZIGNUM 3.a osztálya, valamint Gesztesi 
Csenge, Lőrincz Alexandra (1.a, felkészítőjük: Székács Klaudia) 
és Gregor Lilla, Igaz Réka (4.a, felkészítőjük: Baloghné Kovács 
Éva) részesültek elismerésben és tárgyjutalomban. Gratulálunk! 

Ollexik-pályázat 
Az Ollexik Viktor Alapítvány ebben a tanévben is pályázatot 
hirdetett magyar és angol irodalomból, 7-12. évfolyamos 
diákok számára. A kuratórium a magyar irodalmi pályázat 
kiírásában „ A Hold és a csillagok” témáját jelölte meg, az 
angol irodalom területéről pedig névhez kapcsolódott a fela-
dat, „Híres Erzsébetek az angolszász világban” címmel. A 
megmérettetésre több diákunk is benevezett, közülük Kőrösi 
Dóra Olga (8.a) a 3. helyen végzett, míg Óhidy Zétény (7.a) 
és Kurusa Diána (8.b) eredményesen szerepeltek. Tanulóinkat 
Mészáros Ildikó tanárnő készítette fel.  Gratulálunk! 

Tudásbajnokok 
A levelezőverseny 2016/17. tanévében a megyei fordulóban 
az alábbi eredmények születtek: 
- magyar tantárgyból Ádók Kitti Katalin (2.b) 14. hely. Felké-
szítette: Reiszné Surinás Piroska 
- környezetismeretből Erb Milán (2.b) 11. hely. Felkészítette: 
Kúszné Nagy Tímea 
- irodalom, szövegértés: Fodor Arabella Barbara (2.b) 9., 
Szabó Hanna Panna (2.b) 10. hely.  
   Felkészítő: Reiszné Surinás Piroska 
- matematika: Faragó Zsófia (3.b) 66., Kaposvári Dorina (3.b) 
69. (felkészítője: Szabó Anita Mária),  
   Mágori Levente (3.b) 63., Nándori Barnabás (3.a) 43., Szi-
geti Dorina (3.a) 61., Nándori Gellért (3.a)  
  23. hely,  Föedl Ferdinánd (5.a) 7. hely. 
- történelem: Jernei Ákos (5.a) 3. hely! Gratulálunk a dobogós 
helyezéshez! 
- természetismeret: Kurunczi Tamás (5.a) 9. hely.  
- matematika: Nándori Mária (5.a) 21. hely, Szabó Tamás 
(5.a) 18. hely, és Lónyi Gábor Antal (7.a) 5.  
   hely, őt Nándori Gáborné készítette fel.  
Büszkék vagyunk versenyzőink kitartó munkájára. Köszönjük a 
szaktanárok és családok felkészítő munkáját a szép eredmé-
nyek eléréséhez.  

Ügyesen rajzoltak 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Meteorológiai Világ-
nap alkalmából „Felhők” címmel rajzpályázatot írt ki. A SZIG-
NUM 1.b osztályából többen eredményesen szerepeltek. 
Föedl Hédi, Takács Luca, Juhász Regina, Ratkay Viola, Kormos 
Szófia, Fazekas Léda, Horváth Hanna Júlia és Szabó Dávid 
Gábor munkáját emléklappal jutalmazták a szervezők. Felké-
szítő tanáruk Győrfi Józsefné volt. Gratulálunk! 

Levelezős versenyek eredményei 
A háromfordulós országos levelezős földrajz versenyen Ádók 
Eliza Erika (8.b) és Kőrösi Dóra Olga (8.a)  osztályos tanulók 
szépen helytálltak. Az ötfordulós, „Időutazó” nevet viselő törté-
nelem versenyen Pap Erős, Szekeres Hunor és Szénási Viktor 
(8.a) osztályos tanulók ügyesen helytálltak és képviselték az 
iskolánkat. Mindkét csapat felkészítő tanára Puskás Kornél 
volt.  

„Ha táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.” 
Ezzel a mottóval invitált a makói Magán Alapfokú Művészeti 
Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola 2017. május 22-e, 
hétfőre a SZIGNUM tanulóinak év végi táncgálájára. A torna-
teremben rendezett bemutatót Csókási Csaba táncpedagógus 
koreografálta és az ő munkájának köszönhető a csoportok 
színvonalas fellépése.  

Művészet és család 
Május 21-én került adásba egy rövid műsor a Duna tv-ben 
művészet és család témában, amelynek főszereplői Brzózka 
Marek tanár úr családja volt. A felvétel itt érhető el: http://
www.mediaklikk.hu/video/uj-nemzedek-a-muveszet/ 

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 
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SPORT, SPORT, SPORT 
Kick-boksz siker 

A második Kövy 4 FIGHT Nádudvar Kupa kick-boksz versenyen, 
április 29-én Gilinger György (6.b) cadet-II. fiú 52 kg-ban a do-
bogó második fokára állhatott. Gratulálunk a kiváló eredmény-
hez! 

Úszó győzelmek 
Szabó Roland (5.b) a 2017. április 8-án, Algyőn rendezett me-
gyei úszóversenyen két versenyszámban is aranyérmet szerzett. 
Ugyanezen a megmérettetésen Varga Réka is (8.b) két első he-
lyezéssel büszkélkedhet. A remek teljesítményhez gratulálunk 
sportolóinknak, és további szép eredményeket kívánunk! 

Új labdafogó háló lesz a tornateremben 
A tornaterembe új labdafogó háló kerül, amelynek beszerzése 
részben a szülők hozzájárulásából valósult meg. Felszerelése 
szeptemberben lesz. Köszönet a családok támogatásáért! 

Idén is ping-pong házibajnokság a SZIGNUM-ban! 
Elindult a SZIGNUM hagyományos, házi ping-pong bajnoksága. A 
mérkőzések folyamatosan zajlanak, eredményt júniusi lapszá-
munkban hirdetünk majd.  

Megyei Diákolimpia eredmény 
A Ruzsán rendezett Megyei Diákolimpia döntőjében a Krizsán 
Richárd, Farkas Dávid, Burger Benedek, Szél Sándor, Igaz Dániel 
(7.a), Pap Erős (8.a),  Szabó Martin, Szabó Dániel, Reisz Gábor, 
Magyar Gábor (8.b) alkotta fiú focicsapatunk 6. helyezést ért el 
IV. korcsoportban. Gratulálunk a szép eredményhez a SZIGNUM 
sportolóinak és felkészítőjüknek, Szarvas Ákos tanár úrnak is.  

A tavaszi papírgyűjtés eredményei 
 Május második hetében került sor a SZIGNUM hagyományos 
papír és PET-palack gyűjtő programjára. A tavaszi akcióban az 
alábbi eredmények születtek: 
Az alsó tagozat összesen 4178 kg papírt gyűjtött. 1.a: 498 kg, 
1.b: 305 kg, 2.a: 485 kg, 2.b: 355 kg, 3.a: 1006 kg (I. hely),  3.b: 
564 kg (II. hely), 4.a: 463 kg, 4.b: 502 kg (III. hely).  
A felső tagozat 3241 kg-ot gyűjtött. 5.a: 355 kg (III. hely), 5.b: 
318 kg, 6.a: 1450 kg (I. hely), 6.b: 133 kg, 7.a: 285 kg, 7.b: 510 
kg (II. hely), 8.a: 190 kg, 8.b: - 
A SZIGNUM összesen 7419 kg-nyi mennyiséget gyűjtött össze. 
A legeredményesebbek tanulóink közül Bartha Ágota (3.a) 500 
kg, Kovács Bálint (6.a) 498 kg, Túri Edina (7.b) 372 kg, Szabó 
Roland (5.b) 265 kg, Kis Gabriella (3.b) 258 kg, Krajcz-Kiefer 
Elizabet (2.b) 210 kg, Kelemen Emma (3.b) 187 kg, Vigh Andrea 
(6.a) 176 kg, Farkas Katrin (1.a) és Farkas Kármen (4.b) 127 kg, 
Varga Tamás (1.a) 124 kg és Binecz Márton (2.a) 118 kg, Kiss 
Boglárka (4.a) 100 kg.   A 2.a osztály még pluszban 138 kg-ot 
gyűjtött, Fidelis nővér vezetésével. Köszönjük! 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2017. május - június 

05.28. v Elsőáldozás 

05.31. sze Kéttannyelvű hatodikosok országos célnyelvi 
mérése 

06.05. h Pünkösdhétfő: munkaszüneti nap 

06.06-07. k-sze Ebédfizetés (kéthavi, május-június) 

06.13. k 8.-os bankett 

06.14. sze Bolondballagás (8. o) Foci maraton 

06.15. cs SZIGNUM nap 
Osztályozó értekezlet 

06.18. v 8. a és b osztály ballagása, „Te Deum” 

06.22. cs 16 ó Tanévzáró ünnepség 

06.23. p – Nyári szünet 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 


