
 

 

        

XIII. évfolyam 6. szám 2017. június 

A Szent István Egyházi Általános Iskola 

és Kollégium havilapja 

2016/2017: A KÖZÖSSÉG ÉVE 

TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS  
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI SZÜNETET 

KÍVÁNUNK DOLGOZÓINKNAK,  
TANULÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK! 

KEDVES DIÁKUNK! 
Végre, itt a nyár! Azt kívánjuk Nektek, hogy pihenjétek, 
aludjátok ki magatokat a szünetben, ha van rá alkalom, 
utazzatok, lássatok világot, örüljetek a családi együttlétnek!  

Sok lehetőség vár… A pihenés nem jelent tétlenséget, segíts otthon a szüleidnek!  
 Ne feledd, Jézus Krisztus nem megy nyári szünetre, mindig veled van. Gondolj vele és szólj hozzá nap mint nap.  
Tanáraid által kért nyári teendőidről se feledkezz meg – megalapozod velük a jövő év jó eredményét.  
A tanévkezdéssel kapcsolatos, fontos információkról (tankönyvosztás, tanévnyitó) augusztusban tájékozódhatsz az 
iskola hirdetőtábláin és a honlapunkon. 
- Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek).  

Jó pihenést, tartalmas nyarat kívánunk! 
A SZIGNUM tantestülete    

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
 

„Induljunk vígan és remélve, 
A boldog szép jövő elébe 
Miénk a föld a nap alatt, 

Míg szívünk bátor és szabad” 
 

  A SZIGNUM nyolcadikosainak ballagási ünnepségére 
2017. június 18-án, vasárnap került sor.  
A 8.a osztály tagjai: Balogi Panna, Baranyi Rómeó, Czir-
ják Gréta, Kovács Boglárka Szilvia, Kőrösi Dóra Olga, 
Mityók Flóra Lili, Pap Erős, Pici Hunor, Pipicz Gábor, 
Rácz Róbert, Szekeres Hunor, Szénási Viktor, Vajda Ven-
del, Varró Patrik György, Vörös Klaudia.  
Osztályfőnökük: Szűcsné T. Kis Gabriella tanárnő 

„Találkozás és búcsúzás 
az élet annyi csak, 

Valaki jön, valaki megy, 
S az emlék megmarad.” 

(Leonard Da Ung) 
 A 8.b osztály tagjai: Ádók Eliza Erika, Ádók Robin, 
Czervenkó Ákos, Csizmazia Csenge, Gyüre Dorina Felí-
cia, Hudák Anna, Kordás Patrícia Gabriella, Kurusa Diá-
na, Magyar Gábor Richárd, Matajsz Patrik János, Reisz 
Gábor, Szabó Dániel Richárd, Szabó Martin, Széll Za-
lán, Vajka Máté, Varga Réka Szandra  
Osztályfőnökük: Nándori Gáborné tanárnő                                                    
         Isten veletek! 
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FÓKUSZ - VAKÁCIÓ! 

ANGOL NYELVI TÁBOR 
 
Angol nyelvi tábort szervezünk alsó és felső tagozatos diákok számára.  
Időpontok: június 26 (hétfő) – június 30 (péntek) – alsó tagozat 
      július 3 (hétfő) – július 7 (péntek)       – felső tagozat 
A tábor önköltsége: 4000 Ft.  
A tábor témája: délelőtt Combating bullying – Az iskolai zaklatás megelőzése; délután 
Virtual touring around Europe – Virtuális körutazás Európában 
A tábor időtartama: 8-16 óráig, ebéddel, uzsonnával. 
Résztvevők száma: maximum 12 fő 
Jelentkezési sorrend: az önköltség befizetésével a tanáriban. 
További információ: Csapóné Mátó Mónika, 20/8233642; csapoka73@gmail.com 
 
 

FOTÓ-VIDEÓ, VIZUÁLIS TÁBOR A SZIGNUM-BAN!  
 
   2017. június 26-30-ig (hétfőtől péntekig) 9-15 óráig Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Mű-
vészeti Műhely vezetője várja azokat a főképp SZIGNUM-os diákokat, tehetségeket, akik vizuá-
lis 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 esetén 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, Tapolca, Sümeg, zalaszántói 
Sztúpa, Becehegy (fürdés) Szigliget (vár), Kis-Balaton (Kányavári sziget). A további részletekről 
érdeklődni és jelentkezni Horváth János igazgatóhelyettesnél lehet.  Részletes program a kihelye-
zett plakátokon is található. Az edzőtúra időpontja: 2017. július 1-je, szombat. A tervezett távol-
ság: 70 km, az úti cél: meglepetés! 

 
ÖT TANÁCS FIATALOKNAK 

 
• Ne vesd meg az időseket, ha nem olyan fürgék, vidámak és egészségesek, mint te. 

Gondolj arra, hogy egyszer te is megöregszel. 
• Légy tapintatos és segítőkész szüleiddel, nagyszüleiddel szemben. Hallgasd meg türel-

mesen tanácsaikat, és lásd be, hogy nekik is lehet igazuk. 
• Ne várd el az idősebbektől, hogy elviseljék zajos szórakozásaidat és rendetlensége-

det.  
• Ne légy túl kényelmes, és ne kívánd, hogy mások mindenben kiszolgáljanak, vagy he-

lyetted is dolgozzanak. Szívleld meg Szent Pál szavait: „Aki nem akar dolgozni, ne is 
egyék!” 

• Légy napsugara környezetednek, hogy melletted mindenki jól érezze magát. Nincs 
szomorúbb látvány, mint egy morcos, életunt fiatal, aki csak panaszkodik, de semmit se 
tesz azért, hogy szebb legyen ez a világ! 

 
Az írás Horváth Istvánné Hegyi Éva Életképek című kötetében található, amelynek bemutató-
jára 2017 májusában jelent meg. A kiadvány négy fejezetből áll: életből vett példák, válogatás a II. világháború élmé-
nyeiből, hitoktatói példabeszédek és ünnepi gondolatok gyűjteménye. Horváth János igazgatóhelyettesünk édesanyjá-
nak könyve megtalálható a SZIGNUM Könyvkuckójában is.  
 
 Isten a költészetben – a zsoltároktól a XX. századig címmel tartott előadóestet Horváth Istvánné Hegyi Éva Hód-
mezővásárhelyen. 2017. június 6-án, a domonkos nővérek rendházában a világirodalom legszebb verseiből hall-
hattak válogatást a résztvevők.  
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

A GYULAVÁRI KIRÁNDULÁS 
   Május 31- én osztálykiránduláson vettünk részt. Már nagyon vártuk ezt a 
napot! 
   Reggel együtt indultunk  a 2. a-val a Gyulavári kastélyhoz. A buszút hosszú 
volt, nagyon vártuk már, hogy megérkezzünk. Ott Ica néni ( a hely tulajdonosa) 
várt bennünket. A tízórai után mesélt a kastély történetéről és kiállításairól. Az 
első programot nagyon élveztük: az Európai Unió országainak himnuszait hall-
gathattuk meg fülhallgatón keresztül. Utána végigjártuk a kastélyt, és megnéz-
tük a kiállításokat. Délben az ebéd rendkívül finom volt. Délután sokat játszot-
tunk a kastély kertjében. 
   Hazafelé sokat beszélgettünk a buszon. Nagyon élveztük ezt a napot!                                          A  2.b. osztály 
 

KIRÁNDULÁS KECSKEMÉTRE 
   2017. június 7-én a 4.a osztály Kecskemétre kirándult. Értékes programban, 
látnivalókban volt részük a tanulóknak. Délelőtt a Kecskeméti Planetáriumot 
látogattuk meg, ahol 3D-ben szemlélhettük a Világűr égitesteit. A nagyszerű 
program után egy kis játék következett, majd pizzázni indultunk. Ezután a 
Kecskeméti Rajzfilmstúdiót látogattuk meg, ahol többek között a Magyar nép-
mesék c. rajzfilmsorozatot is készítették.  Kellemes, sok ismeretet adó kirándulás 
után érkeztünk haza Makóra. 
                                                                          Baróczi Tamás osztályfőnök 
 
    

AZ ÖTÖDIKESEK BUDAPESTI ÉLMÉNYEI 
   Az 5. évfolyam tanulói közösen fedezték fel a főváros látnivalót.  A két napos budapesti kirándulás élményeiről 
mindkét osztály írt egy-egy beszámolót.  
   Reggel 8 órakor elindultunk az iskola elől. Akkor még nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Inárcsnál megálltunk regge-
lizni és ott volt egy kis játszótér, ahol lehetett játszani. 
   Először a katonai amfiteátrumot néztük meg Óbudán. Utána Aquincumba látogattunk, ami nem messze van tőle. 
Azután a Hősök terére utaztunk, ahol 14 magyar királynak, a 7 magyar törzs vezetőjének és Gábriel arkangyal-
nak a szobrát láttuk. Innen átgyalogoltunk a Városligetbe és elfogyasztottuk az ebédünket. Ezt követően az Állat-
kertbe mentünk, ahol a szabadprogram alatt mindenki szabadon bejárhatta a területet és lehetett fagyizni is. Este-
felé elfoglaltuk a szállásunkat és vacsora után felbuszoztunk a Gellérthegyre. A Sziklakápolnát sajnos zárva talál-
tuk, de a hegyet azért „megmásztuk”. Visszatérve a Patronába, villanyoltás után még sokáig fent maradtunk és 
beszélgettünk. Másnap az utunk a Camponába vezetett és megnéztük a Tropicariumot. Nagyon sok élményt gyűj-
töttünk, lehetett ráját simogatni is. Ebéd után két érdekes programunk volt még, meglátogattuk a Csodák Palotáját 

és a Cirkuszt ahol sok érdekes és vicces mutatványt láttunk.  
   Az esti órákban érkeztünk haza. Szerintünk mindenkinek tetszett a kirándu-
lás és nagyon jól éreztük magunkat.        Halmágyi Gábor és Szabó Tamás 5.a  
 
   A két ötödik osztály az idén együtt ment kirándulni. Csütörtökön reggel ¾ 7
-kor, különjáratos busszal indultunk Budapestre. Kecskeméten megálltunk tízó-
raizni. Volt ott egy játszótér, különböző erőgépekkel. 11 körül érkeztünk a 
fővárosba. Elsőként egy katonai amfiteátrumba mentünk, de nem tudtunk be-
jutni, mert zárva volt. Ezután Aquincumba látogattunk, ahol megnéztük a római 
kori házak romjait. A múzeum épületében ebből az időszakból származó lele-

tekből volt kiállítás. Ezt követően a Hősök terét csodáltuk meg, majd átsétáltunk a Városligetbe, ahol elfogyasztot-
tuk az ebédünket és fagyiztunk is. Délután az Állatkertet fedeztük fel a két órás szabadidő alatt. A szállásunk a 
Patrona tornatermében volt. Vacsora után sétálni indultunk a Gellérthegyre, ahonnan fáradtan tértünk vissza. A 
kirándulás másnapján először a Tropicariumba mentünk, ahol sok szép halat, hüllőt és érdekes rovarokat láttunk. 
Ezután a Csodák Palotája tartogatott számunkra érdekes dolgokat. Utolsó megállónk a Jégbezárt Cirkusz volt, ahol 
a porond jégből volt és ez mindenkinek tetszett. Élményekkel gazdagon tértünk haza az osztálykirándulásról.  
                Zsiga Lilla és Horváth Viktória 5.b 

KÖNYVAJÁNLÓK A NYÁRRA 
Rick Roirdan: Percy Jackson-A villámtolvaj 

Percy egy diszlexiás, hiperaktív gyerek, legalábbis ezt hiszi, amíg eljön érte a küldött. Kiderül, hogy 
Percy nem egy átlagos gyerek... Hirtelen mitikus lények járkálnak ki-be a lakokba és Percy görög mito-
lógia könyve megelevenedik. Rájön, hogy az olimposzi istenek a huszonegyedik században is élnek. Sőt, 
ami ennél is rosszabb, felbosszantotta őket: Zeusz villámát ellopták, és Percy az első számú gyanúsított. 

(Fehér Nikolett 7.a) 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

MOSZKVÁBAN JÁRTUNK 
   Május 3-án reggel 9 órakor a szülőknek adtunk egy kisebb koncertet, mielőtt 
elindultunk Moszkvába, majd 11-kor a sok búcsúzás után valóban megkezdtük 
utunkat.  
   Amikor május 4-án kora este megérkeztünk egy Minszkhez közeli városhoz, az 
ottani karmester várt minket, aki elvezett bennünket a szálláshoz. Másnap hajnali 
4 és 4.30 között volt az ébresztő – ez mindenkin meglátszott. Május 5-én este ér-
keztünk meg Moszkvába. Másnap délelőtt elmentünk Izmajlovóba, ami messziről 
egy kastélynak néz ki, de valójában egy piactér volt. Illetve több annál! A Nagy 
Péter cár előtti Moszkva hangulatos városrésze, ahol az orosz történelem és a me-
se összefonódott a modernitással. A csodapalota utcáin igazi bazárt láthattunk, 
ahol a hangszerektől a fegyverekig minden megtalálható. 
   Innen egy kis nézelődés után elmentünk egy nemzetközi versenyre, amit Csikota 
Józsi bácsi „fesztiválnak” nevezett, hogy ne izguljunk. Ezen a fellépésen I. helye-
zést értünk el. A következő nap elindultunk a Vörös térre, ahová ugyan nem juthattunk be, mert a 
győzelem ünnepére készültek egy hatalmas parádéval, de hallottuk, ahogy Putyin beszél. Sőt! 
Láttuk, amint a katonai alakulatok felvonulnak, masíroznak… Ekkor metróztunk is a méltán világ-
hírű metrón, odafigyelve a dolgainkra és egymásra. Másnap délelőtt elmentünk a Moszkva fo-
lyóra hajókázni – itt nagyon hideg volt. Amikor kiszálltunk a hajóból, elkezdtünk csúszkálni a mó-
lón, mert havas eső esett. Ez mindenkit meglepett, hisz nálunk májusban nem sűrűn esik hó.  
   Május 9-én reggel indultunk tovább és este érkeztünk meg a Minszk melletti kis szállásunkra, 
ahonnan másnap már hazafelé vettük az irányt. Május 11-én délelőtt érkeztünk meg. A 7.b osz-
tály itthon maradt tanulói kijöttek elénk, aminek nagyon örültünk.  
   Remekül éreztük magunkat. Büszke vagyok arra, hogy ilyen eredménnyel térhettünk haza. Re-
mélem, még sok ilyen élményben lehet részem.  

Vadlövő Anna 7.b, a makói Magán Zeneiskola tagja 
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BOGÁRZÓI KIRÁNDULÁS 
 

   Gyermekkoromban sokat mesélt édesapám 
a tanyasi életről. Ő Hatrongyoson nőtt fel és 
onnan gyalog járt Bogárzóba iskolába. Télen-
nyáron több kilométert tett meg minden nap. 
Nekem ezért is érdekes Bogárzó. Nem csak 
egy romos iskola és egy templom. Őseim, s 
talán a Te őseid élete is. Amikor most kirán-
dultunk újra ehhez a régi templomhoz egy 

családias, jó hangulatú napot tölthettünk itt el.  
   Páran kerékpárral jöttek Paffy atya vezetésével. Mi, többiek autóval. 
Élettel telt meg ez a kis „zarándokhely”. A régi plébánia épülete, melyben 
a múlt illata érzéseket közvetít őseinktől, benépesült, s átalakult kommandós 
bázissá, bújócska hellyé. Hangos kacagás töltötte meg a régi épület szuny-
nyadó csendjét.  
   Mi, felnőttek újra gyerekek lettünk erre a pár órára. Tollasoztunk, lab-
dáztunk csoportosan, jókat viccelődve, megmozgatva rejtett izomcsoportja-
inkat. Volt, aki Paffy atyával és Fidelis nővérrel focizott, nagy gólokat rúg-
va.  
   Az öreg fák árnyékában üldögéltünk, ahol régen, lehet az édesapám is 
üldögélt, vagy valamelyik nagyszülőm, dédszülőm. Mindenki hozott valami 
rágcsálnivalót, amivel megkínálhattuk egymást. Beszélgettünk, üldögéltünk, 
de ami a legfontosabb megálltunk egy-két órára. 
    Nem rohantunk nem telefonáltunk, nem volt fontosabb dolog, csak ott 
voltunk, jól éreztük magunkat. Gyerekek voltunk újra, bölcs, sokat látott fák 
tövében elmerenghettünk. Érezhettük a napsütést, a jó levegőt, hallgathattuk 
megannyi madár csivitelő öröménekét, mellyel minket köszönthettek.  
    Megannyiszor próbáltam elképzelni, milyen volt az élet akkor, régen. Az biztos, nyugodtabb, lassabb, bölcsebb. 
Ők még együtt éltek a természettel, a csillagokkal, ősi bölcsességeket átadva nemzedékről-nemzedékre. Amiket mi 
már sajnos nem tudunk, nem ismerünk. A templom hűvös csendje sokkal beszédesebb, mint gondolnánk. Hány gyere-
ket kereszteltek itt, hány esküvőt láttak ezek a falak.  
   Mennyi-mennyi érzést rejtenek a padok, ott hagyott bánatokat, örömöket. A templom mindet szívébe zárta, örök 
emlékként.  
   Ezen a napon a mi örömünk, érzéseink, tiszteletünk is bekerült őseink csodálatos hagyatéka közé. Köszönjük ezt a 
szép napot.                  Kenézné Kovács Mónika szülő 

Állj meg 
 

Állj meg néha egy kicsit, 
Éld meg az időt, mi adatik. 

Nyisd meg a lelked az embereknek, 
Adj hálát mindenért, Istennek! 

 
Ha azt gondolod, egyedül vagy, 

S minden azért van, mert Te akartad, 
Tévedésben élsz akkor örökre, 
Mert Isten vett a tenyerébe. 

 
Véletlenek nincsenek, mégis sokan 
Azt gondolják, hogy ez így van, 

Pedig amikor már romokban heversz, 
Isten, éppen akkor magához ölelt. 

 
Nem fontos, honnan érkezel, 

Az sem, hogy lelkedben mit rejtesz el, 
Hisz Isten jobban ismer, mint Te magad, 
S bölcsen oldja meg, minden gondodat. 

 
Ő maga a Szeretet, 

Mely felemel, 
Visz is akár, ha lelked már megroskad, 

De Ő, soha el nem hagy! 



 

 

FÓKUSZ - SZIGNUM NAP 
SZIGNUM NAP TIZEDSZERRE 

 

   Nem is akárhogyan, Nemzedékek hídján 
átívelve, önkéntes szülők és nagymamák 
részvételével, generációs tudást átadó elő-
adókkal, sok-sok hagyományos és újszerű 
elemmel, a szokásos jókedvvel és örömmel 
zártuk a Közösség tanévét.  
Tanár-diák foci: a SZIGNUM napok törté-
netében fej-fej 
 mellett haladva, hol a tanulók csapata, 
hol a férfiválogatottunk győzedelmeske-
dett a már hagyományos futballmérkőzé-
sen. A tavalyi 4:2-es felnőtt siker után 
várható volt, hogy az idén a nebulók sem 
hagyják annyiban, így is lett, 2:1-re le-
győzték a felnőtteket, akik elég sok hely-
zetet kihagytak. Jövőre folytatása és visz-
szavágás következik!? 
Csikósbemutató: mindig nagy sikert arat ló 
és lovasa, akár külföldi vendégek, akár a 
SZIGNUM közösségének tagjai a nézők. 
Legényt jól ismerjük már, Varga Tomi elő-
ször mutatkozott be és bebizonyította, 
hogy mindenféle csikósfortély nagy tudó-
ja.    
Lovaskocsikázás, lovaglás, és Gyí,paci pari-
pa: Amint a fentiekből már kiderült, imádjuk a lovakat és a 
lovas programokat is. A cím rögtön háromra is utal: volt város-
nézés kocsiban, terepszemle lóháton és könyvbemutató is, 
amelynek társszerzője Vargáné Nagyfalusi Ilona tanítónőnk. 
Az ismert mondóka címét viselő kötet apátfalvi játékok gyűjte-
ménye. Gratulálunk a most megjelent könyvhöz! 
Népi fajátékok: melyekkel a Megváltozott Munkaképességűek 
és Nyugdíjasok Közhasznú Egyesülete (MENYUKE) tagjai ör-
vendeztették meg főként az alsós diákokat. Gólyalábazás, 
mocsárjárás, csutkahordás, kerékhajtás, sítalpon járás és 
petanque között lehetett választani az állomáson, ami bővel-
kedett vidám pillanatokban.  
Kártyavár és ügyes kerékpáros, vagyis építés és terepbicajozás: 
két helyszín, kétfajta tevékenység. Elsőként inkább a kezekre 
volt szükség, utóbbinál főként a lábakra. Viszont mindkettőnél 
nagyon kellett koncentrálni és ügyeskedni az eszközökkel. 
Nem adjuk fel – a legfőbb üzenet most is.  
Csuhézás: Kakas Istvánné Ancsa néni avatta be a tevékenység 
rejtelmeibe a csoportokat. Megtudtuk, hogy nem egyszerű 
tevékenységről van szó, amelynek titka, hogy nagyon szorosan 
kell az anyaggal dolgozni. Régen nagy népszerűségnek ör-
vendett a csutkababa készítés, a csuhéból sok játékot és díszt 
lehetett varázsolni, ez ügyes diákjainknak sikerült is. Köszönjük 
a felnőtt segítők munkáját is az állomáson! 
Élő csocsó és rodeó bika: talán a legnagyobb szükség az 
ügyességre ezeken az állomásokon volt és ezek dolgoztatták 
meg leginkább a rekeszizmokat is. Bebizonyították diákjaink, 
hogy egy kis kihívástól nem rettennek meg, földön vagy akár 
a levegőben is feltalálják magukat.  
Kőfaragó bemutató: Tóth Árpád műkőkészítő mester közel két 
évtizede foglalkozik többek közt betonkerítések, kémény fed 
kövek és sírkeretek készítésével. Ezúttal térkő mintákat muta-
tott be az érdeklődőknek, amelyeket gipszből bárki kiönthe-
tett. Megtudtuk, hogy ez a szakma sokoldalúságot, fantáziát 
és kézügyességet igényel és fizikailag megterhelő, de az al-
kotás örömével is jár.  
Kerekes Éva: csúcsokat hódít, a magasságok és távolságok 
szerelmese a makói hegymászónő, aki szakmája szerint köny-
velő. Tehát joggal mondhatjuk, hogy jártas a számok világá-

ban, ám mostanában az ő világa számokban: El 
Camino 870 km, 2016-ban 13 hegycsúcs, köztük 
Mont Blanc 4810 m, Himalája Kala Patthar 5640 
m, Elbrus 5642 m, Mere Peak 6476 m, Island Peak 
6270 m. És ami következik augusztusban: Lenin 
csúcs 7200 m! Gratulálunk a kiváló teljesítmények-
hez és köszönjük, hogy úti élményeinek részeseivé 
tette közösségünket! 
Cserkészet: a SZIGNUM az EFOP-1.3.5-16-2016-
00823 kódjelű, Nemzedékek hídja - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése közösségek építésével 
elnevezésű projekt társlebonyolítója. Ez a nap a 
nyitórendezvényünk is volt, célunk, hogy az elkö-
vetkező években minél több családtagot megszó-
lítsunk és bevonjunk az iskolánk és a plébánia éle-
tébe. A jelenlévő szülők és diákok Miklai István 
parancsnok vezetésével a cserkészet világának 
részesei lehettek ismereteken és játékokon keresz-
tül.  
Erasmus+: A most lezárult, hét ország közreműkö-
désével zajló, két éven át tartó projekt témája az 
iskolai bántalmazás volt. Erről a létező és terjedő 
problémáról vezetett beszélgetést Csapóné Mátó 
Mónika tanárnő, aki a magyar, SZIGNUM-os dele-
gációt vezette. Tőle tudjuk, hogy az a tapasztalat, 
a gyerekek gyakran nincsenek tisztában azzal, 

hogy bántalmazást szenvednek el, ha csúfolják, kiközösítik 
őket. Nagyon fontos tudatosítani bennük, mi a helyes viselke-
dés egy-egy ilyen helyzetben és mit tudnak tenni, kitől kérhet-
nek segítséget.  
Szappankészítő: a legillatosabb állomás volt ez, ahol Rigó An-
géla kecsketejes szappan kínálatát és természetes kozmetiku-
mait ismerhették meg a látogatók. „Rigóka szappanműhelyé-
ből” 5 esztendeje kerülnek ki illatos és gyógynövényes, szemre 
is tetszetős termékek. Egyedülállónak számít, hogy marosi gyó-
gyiszapot használ fel munkája során, öko készítményei sokféle 
problémát orvosolnak.  
Vesszőfonás: Pécsi Mihályné szüleitől tanulta a mesterséget a 
szüleitől. Mint mondja, nem könnyű tudományról van szó, de 
neki engedelmeskednek a vesszők, amiket Tiszaalpárról szerez 
be és főként bevásárló-, meg ajándékkosarakat fon belőlük. 
Hasznos elfoglaltság ez, amihez kaspadra, verővasra, 2-3 
szúróra és némi vízre van szükség. A tárgyakat megrendelés-
re, múzeumokba és falunapokra készíti. Az alapokat most bár-
ki elsajátíthatta és a három éves iskolai projekt során a gya-
korlatban is megvalósíthatja.  
Citerakészítő: Fodor József mindig érdeklődött a népművészet 
iránt. Táncolt a Maros táncegyüttesben, ám egy sérülés miatt 
ezt abba kellett hagynia. Ezután foglalkozott fafaragással, 
készített pipákat, díszdobozokat, képeket. A citera hangját 
először Hódmezővásárhelyen az ősi mesterségek kiállításán 
hallotta. Először csak játszani tanult meg rajta, majd a készíté-
sét is elsajátította, amely tudományát folyamatosan tökéletesí-
ti. Megrendelésre készít citerákat, amelyeket egyedi virágmo-
tívummal lát el.  
Guess Who: interaktív ki kicsoda, vagyis ki ismer fel apró rész-
let alapján híres épületeket, személyeket, közlekedési tárgya-
kat. Az ötletet kigondolta, lebonyolította, értékelte az IDB, 
köszönet érte és egész éves munkájukért.  
Köszönjük a remek szervezést Borsosné Majoros Melinda tanár-
nőnek, segítőinek, az IDB tagjainak, a pályázat kapcsán Baráti 
Eszter M. Kinga nővér és Gulyás Attila munkáját, a lebonyolítás-
ban Vargáné Nagyfalusi Ilona tanítónő, minden pedagógus és 
önkéntes szülő, nagyszülő, meghívott előadók és kiállítók munká-
ját. Csak együtt, egységben, egy célért dolgozva sikerülhetett 
ilyen jól a jubileumi SZIGNUM napunk!  
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Elsőáldozás 
  A makói Szent István Király templomban az elsőáldozásra május utolsó 
vasárnapján került sor. Először vették magukhoz az Oltáriszentséget a SZIG-
NUM-ból:  
Bartha Ágota Flóra, Gyulai Viktória, Novák Bálint Marcell, Pósa Krisztián 
Márk, Puskó Petra Maja, Szénási Írisz Napsugár, Szigeti Dorina, Tamás Eni-
kő, Weszely Mária Sarolta, Ábrahám Timur Pál, Engedi Enikő Melissza, Fa-
ragó Zsófia, Horváth Benedek, Kelemen Emma, Kis Gabriella Luca, Kovács 
Nándor, Mágori Levente Balázs, Mezei Anna, Szabó Máté Attila, Széll Zoé, 
Kádár Róbert Miklós.  

HIT-ÉLET 
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AMERIKAI ISKOLANŐVÉR LÁTOGATOTT A SZIGNUM-BA 
 
   2017. június 4-10-e között Nemiben, Olaszországban zajlott a Boldogasszony Iskola-
nővérek előkáptalani találkozója. A szeptember 26-án kezdődő 24. Általános Kápta-
lan leendő résztvevőinek itt volt alkalmuk lelki közösségként együtt imádkozni, megis-
merkedni egymással; jóváhagyták a káptalan tervezett napirendjét és eljárásrendjét, 
beleértve azt a folyamatot, melynek végeredményeként majd megválasztják az új ál-
talános főnöknőt és tanácsosait, a kongregáció legfőbb vezető testületét.  
   Erre a találkozóra utazott Kathleen Cornell SSND nővér, aki közben néhány napot eltöltött Magyarországon és 
ennek során meglátogatta a SZIGNUM közösségét is. Az USA Baltimore államából érkezett szerzetes, diákként a 
Notre Dame iskolába járt, amelyet még Boldog Gerhardinger Terézia anya alapított. Dolgozott pedagógusként, 
volt iskolaigazgató és tanított egyetemen is. Magyarországi látogatásának a célja az volt, hogy tanuljon az itteni 
nővérektől és megcsodálja a hely szépségét. Bár most először járt hazánkban, de az itt eltöltött rövid idő alatt is 
nagyon pozitív tapasztalatokat gyűjtött. Leginkább az tetszett neki, ahogyan a diákok egymáshoz viszonyultak.  
Nagyon jól viselkednek a tanulók, annak ellenére, hogy már érzékelhető a nyári szünet közelsége.  
   Az osztályokba is bement és kellemes benyomása volt, hogy a gyerekek nagyon jó kérdéseket tettek fel és reme-
kül kommunikáltak angolul. Budapestet kiemelkedően szépnek találta, élmény volt számára az éjszakai dunai hajó-
zás, amelyen csodálatos volt látni a fővárost. Pedagógiai és nevelési szempontból elmondta, hogy nagyra értékeli 
a nővérek munkáját, amelybe bepillantást nyerhetett Markazon, Szegeden és Makón is. Utazása során elsősorban 
az érdekelte, hogyan valósítják meg a nővérek a civil munkatársakkal együtt az iskolanővéri karizmát. A területen 
szerzett tapasztalatait a hazaérkezése után megosztja ősszel a rendtársaival az Általános Káptalanon. Ebben a 
legfőbb döntéshozó testületben arra fókuszálnak majd, melyek korunk ínségei és ezekre közösségként milyen vála-
szokat tudnak adni. Ezek határozzák majd a következő öt esztendőre vonatkozó irányvonalaikat.  
                                                                                                                                                               (sza.) 

NÉGYEZER TÉGLÁT CSERÉLTEK KI TEMPLOMUNK BEJÁRATA ELŐTT 
 
   A makói Szent István Király templom bejárata előtti, hetven esztendős téglaburkolat 
cseréje zajlott május végén. A munkálatok befejeztével biztonságos, a műemléki környe-
zethez illeszkedő és az időjárási viszonyoknak ellenálló lett az épülethez vezető út, ame-
lyen először az idén elsőáldozó fiatalok vonulhattak be.  
- Csepregi Imre prelátus úr naplója alapján tudjuk, hogy a templom bejárata előtti 
téglaburkolatot hetven esztendővel ezelőtt rakták le. Az azóta eltelt idő alatt a két-
száz négyzetméternyi terület több részen megsüllyedt, a téglák megrepedeztek, el-
törtek és balesetveszélyessé váltak. Szükségessé vált a teljes cseréjük, amelyre most 
volt lehetőségünk – tájékoztatott a felújítás okairól Pálfai Zoltán plébános úr, aki ar-
ról is informált, hogy a beruházás teljes költsége 2,2 millió forintot jelentett. A hívek 
perselyadományaiból erre a célra 387.250 Ft gyűlt össze, a fennmaradó összeget 
az egyházközség saját költségvetéséből gazdálkodta ki. Makói vállalkozás végezte 
a munkát, amely egy hetet vett igénybe.  
Mivel műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, ezért nagyon fontos volt a kör-
nyezettel harmonizáló és az eredeti állapothoz hasonló megoldások alkalmazása. – 
Négyezer darab tégla kerül elhelyezésre, amelyeket Hódmezővásárhelyről szerez-
tünk be. A felszedett, jó állapotú régieket beépítették a szegélybe, illetve, elképzeléseink szerint a szentély fala kö-
rül lévő járdát cseréljük majd ki velük – mondta Pálfai atya. Az egyházközség vezetője örömmel mondta, hogy má-
jusban 27-en járultak első szentáldozásukhoz, akik már az új téren keresztül vonulhattak be ünnepélyesen a templom-
ba. A közeljövő terveivel kapcsolatban pedig arról számolt be, hogy egyeztetés alatt áll az épület fő- és két mellék- 
bejárati ajtajának felújítása, amelyek várhatóan augusztus 20-ára, Szent István Király ünnepére megvalósulnak.                  
                     Sz.A.  



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

SPORT, SPORT, SPORT 
SZIGNUM pingpong verseny 

Az idén is megrendezésre került a házi asztalitenisz versenyünk, amelyen felső tagozatos diákok mérhették össze 
ügyességüket, évfolyamonként. A versengés egész májusban folyt, a nevezőknek a tanórák közötti szünetekben 
adódott lehetőségük a meccsek lejátszására.  
Az 5. évfolyam fiú indulói közül az első helyet Fekete István (5.a) szerezte meg, a második Madari Edvárd (5.b) 
lett, míg a harmadik helyen Tanács Barnabás (5.a) végzett.  
A lányok ebből a korosztályból a 6. évfolyamosokkal együtt versenyeztek, itt az alábbi eredmények születtek:  I.: 
Gabnai Virág (6.a), II.: Siket Enikő (6.b) és III.: Tar Bernadett (5.a). 
A 6.-os fiúknál Kovács Bálint (6.a) lett az első, aki végig veretlennek bizonyult, második helyen végzett Gilinger 
György (6.b),a  harmadikon pedig Forgács Gábor (6.a) .  
A legizgalmasabbnak a 7. évfolyamosok küzdelme bizonyult, ahol végül Farkas Dávid (7.a) szerezte meg az első 
helyet, második Szél Sándor (7.a) lett, a harmadik Krizsán Richárd (7.a).  
A legidősebbek versengése holtversennyel zárult, Szabó Martin, Magyar Gábor és Pap Erős (8.b) közösen állhatott 
a képzeletbeli dobogó első fokára. Náluk csak egy ember bizonyult ügyesebbnek, osztályfőnökük, Nándori Gá-
borné Klára néni, aki mindenkit legyőzött. Mivel a házi asztalitenisz versenyen a SZIGNUM a diákokat jutalmazta, 
így ő erkölcsi elismerésben részesült. 
Minden indulónak és külön a helyezetteknek, gratulálunk! 

A medencéből jelentjük 
Az Egerben, május utolsó hétvégéjén rendezett, XXXV. Gyermek- XLVII. Ifjúsági és I. Felnőtt Uszonyos- és búvárúszó 
Országos Bajnokságon Fülöp Bulcsú (4.a) kiváló eredményeket ért el. Ötszörös magyar bajnok lett és 1 országos 
ezüstérmet szerzett, az alábbi számokban: 100 m uszonyos gyors: arany, 50 m uszonyos delfin: arany-, 100 m 
uszonyos delfin: arany-, 400 m uszonyos gyors: arany-, 200 m uszonyos gyors: arany- és 50 m uszonyos gyors: 
ezüstérem.  Ugyanitt Varga Réka (8.b) is sikeresen versenyzett. Eredményei: 50m búvár 3.hely, 400m felszíni 
3.hely, 800m felszíni 3.hely, 1500m felszíni 3.hely. A Makói Úszó Klub versenyzőinek hatalmas elismerés! 
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NÖVENDÉKHANGVERSENY 
A makói Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola 
2017. május 29-én rendezte Növendék Hangversenyét a SZIGNUM-ban. A mű-
sorban felléptek: Bartha Ágota Flóra, Szigeti Dorina, tanáruk: Bíró Anita – hege-
dű. Föedl Ferdinánd és Jernei Ákos, tanáruk: Bujdosó Géza – gitár. Dávid Fanni 
Beáta, Deneus Eliza Maryse, Hudák Anna, Mészáros Zsóka, Nagy Petra, Orbán 
Anna Rita, Vadlövő Anna, Weszely Mária Sarolta, tanáruk: Csikotáné Erdei Eleo-
nóra – fuvola. Ádók Eliza Erika, Erdei Nóra Anita, Fekete Vivien, Kurai Gabriella, Mandák Rita, Schwarczkopf Git-
ta, tanáruk: Csurgai Korinna – fuvola, furulya. Hudák Mátyás, tanára: Erdős Judit – hárfa. Ágoston Boglárka, Ágos-
ton Eszter, Szénási Jázmin Andrea – tanáruk: Horváth Andrea – zongora. Baranyi Dávid, Forgács Regina, Kenéz 
Bálint, Kis Gabriella Luca, Mészáros Barnabás, Seres Tamás, Siket Mira Liliána, Szénási Írisz Napsugár, Szilágyi 
Botond, Tóth Bence, Vas Ármin, tanáruk: Krátky Richárd – furulya, trombita, kürt. Erdei Renáta Enikő, Fülöp Bulcsú, 
Juhász Laura, Kaposvári Dorina Liza, Mezei Anna, Nándori Barnabás, Nándori Gellért, Nándori Mária, Szűcs Péter 
Dániel, tanáruk: Nagy Endréné – zongora. Krizsán Richárd Márk, tanára: Papp Miklós – trombita. Korcsog Rózsa 
Rozália, Széll Zalán, tanáruk: Pappné Pataki Andrea – szaxofon. Ábrahám Timur Pál, Balogh Márk, Binecz Márton, 
Deneus Arthur Gábor, Dékány Marcell, Faragó Zsófia, Kis Ramóna, Gyenge Dorina, Lenhardt Ákos, Szabó László 
Tamás, Vízi Gréta, tanáruk: Rónai Dániel – gitár. Pósa Krisztián Márk, Tóth Krisztofer Dániel, tanáruk: Siska Anita – 
ütő. Szolfézs tanár: Reiszné Surinás Piroska és Pánczélné Juhos Zsuzsanna. Közreműködött a makói Magán Zeneisko-
la Ifjúsági Fúvószenekara. Vezényelt dr. Csikota József karnagy.  

(Köszönjük a pedagógusok és diákok egész éves szorgalmas munkáját és a magas színvonalú hangverseny  
megszervezését. – a szerk.) 

NYÁRI VAKÁCIÓ  

Nyár, nyár, de csodás! 
Csupa móka, kacagás, 
Parton épül homokvár 

Strandtáskában labda vár. 

 
Fagyis bódé jéghideg, 

Fagyis néni integet, 
itt a málna, jó hideg, 
Vaníliás jéghegyet? 

 
Lángos sütő melegen 

Lángost kínál, meleget, 
Kukoricát főz a bácsi, 

Csutkát nem ám hajigálni! 
 

Nyár, nyár, de csodás! 

Csupa móka, kacagás, 
Nap jó gyorsan elszaladt, 

Indul haza kis csapat. 
 

(Szalayné Komlósi Gizella) 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL MIÉNK EZ AZ OLDAL 
JUBILEUMI SZIGNUM NAPON ÜNNEPELTÜK A TANÉV VÉGÉT 

 
   10. alkalommal rendeztünk iskolánkban SZIGNUM napot. A tanév utolsó délelőttjén a sportos 
és ügyességi programok mellett Kerekes Éva makói hegymászó tartott előadást a diákjainknak. 
Édességekben sem volt hiány, mindenkinek készült muffin a jubileumi alkalomra.  
   Nem csak a tanév befejeződése adott okot a vidámságra június 15-én intézményünkben. Ha-
gyományos iskolai alkalmunk, a SZIGNUM nap 10. születésnapját ünnepelte. A szervezők gaz-
dag programkínálatot állítottak össze, ahol mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltsá-
got. – Az alsósok népi játékokkal, a csuhézás rejtelmeivel ismerkedhetnek meg, de próbára 
tehetik az ügyességüket a kerékpáros akadálypályán és az élő csocsóban is. A nagyobbaknak 
inkább gyakorlatiasabb feladataik lesznek; kőfaragás, rodeó-bika, vesszőfonás és szappan-
készítés – emelt ki a sok lehetőség közül néhányat Borsosné Majoros Melinda tanárnő, az IDB 
pedagógus összekötője, akinek több segítsége is akadt a lebonyolításban, így az iskolai diák-
bizottság tagjai, valamint szülők és nagymamák is. Utóbbiak egy pályázatnak köszönhetően 
kapcsolódhattak be a közösségi programba. – A SZIGNUM az EFOP-1.3.5-16-2016-00823 
kódjelű, Nemzedékek hídja - Társadalmi szerepvállalás erősítése közösségek építésével elneve-
zésű projekt társlebonyolítója. Ez a nap a nyitórendezvényünk is, célunk, hogy az elkövetkező 
években minél több családtagot megszólítsunk és bevonjunk az iskolánk és a plébánia életébe 
– ismertette terveiket Baráti Eszter M. Kinga nővér. Hozzátette, ez nem csak önkéntes munkát 
jelent, hanem egy közösség szerveződését is, ezért várják a segítőket a nekik szervezett lelki 
programokra, kirándulásokra és táborokra. A 10. SZIGNUM nap nem csak generációk találko-
zására adott lehetőséget, de különleges teljesítmények megismerésére is. A makói hegymászó-
nő, Kerekes Éva tartott előadást a diákoknak úti élményeiről, kiemelve az elhatározás és a 
kitartás fontosságát. – Bárki képes kiemelkedő teljesítményekre, mert minden fejben dől el - 
motiválta a gyerekeket a nagy távolságok és magasságok szerelmese.  
   A nebulók lelkesedését tovább fokozta a jutalom fagylalt és az ünnepi muffin, amelyekből 
mindenki részesedett a nap folyamán. Ám ami a legnagyobb örömet okozta a vakáció bekö-
szöntén túl, hogy az idén végre a diákok focicsapata győzedelmeskedett a tanárokkal vívott 
küzdelemben.   

(Sz.A.) 

Mit adunk az önkénteseknek? 
• közösséget, találkozási helyet 
• a programokat szervező ésközösségi és szabadidős 

programjainkon való segítést 
• egyéni időszakos segítséget, korrepetálást, fejlesz-

tést az arra rászoruló tanulóknak 
• hagyományok átadását (hímzés, varrás, főzés, hor-

golás, sütés, kertészkedés…) 
• sakk vagy bármilyen más tanfolyam vezetését 

• segítést a szeretetszolgálat munkájában 

• közös sütés – főzések  

• részvételt a zenei és a művészeti programokon 

• Ifjúsági, Felnőtt, Családi Ének és Zenekarban énekel-
ni és/vagy hangszeren játszani 

• vízi/kerékpáros/gyalog túrák szervezése 

Mit kínálunk az önkénteseknek? 

• kezdeményező vezetői csapatot 

• rendszeres találkozási lehetőséget 

• feladatot a gyerekekkel kapcsolatban 

• családi táborozást 

• számítógépes és okostelefon programok  
használatát segítő rövid tanfolyamokat 

• videófilm- és családialbum-készítést  
segítő programot 

• saját közösségi programokat (ünnepek) 

• lelki programokat 

• a közösség által tervezett programokat 

Kapcsolat: szignum.palyazat@gmail.com  
  SZIGNUM Iskola Vezetősége 

ÖNKÉNTES HIVOGATÓ 
 

 „ÖNKÉNT, ÖNKÉNTESEKNEK, ÖNKÉNTESEKKEL” 
Hívjuk azokat a nagyszülőket, szülőket, testvéreket, barátokat, akik szívesen segí-
tenek a SZIGNUM és a Szent István király plébánia mindennapjaiban, ünnepein a 
tanulóknak, a pedagógusoknak és a családoknak. 
Nemcsak önkéntes munkát kérünk, hanem egy közösséget ajánlunk: várjuk a segí-
tőket a nekik szánt és szervezett lelki programokra, kirándulásokra, táborra és 
más, az általuk megalkotott programra.  

Ma még csak elképzelésünk van arról, hogy miben adhatunk, és miben kaphatunk egymástól többet, mint eddig, 
ezért fontosnak tartjuk, hogy a tevékenységek nem kőbe vésettek, együtt találjuk ki őket, formáljuk és valósítsuk meg.  



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT VELÜNK TÖRTÉNT 

Erdei iskola? GEMENC! 
A 4.b osztály kirándulása 

 
Két csodálatosan nyugalmas mégis 
tartalmas napot töltöttünk Közép-
Európa legnagyobb összefüggő ár-
téri erdejében, Pörböly mellett egy 
erdei iskolában.  
Amiben részünk volt: figyelmesség, 
pontosság, igényesség, tartalom, 
mondanivaló és kényelem.  
A gyerekek véleményeztek: 
 
Fekete Vivien: 
Legkedvesebb állat: mókus és vad-
disznó 
Legjobb élmény: az osztály együtt 
játszott és a barátokkal való alvás 
Szállás: *****☺♥ 
Kisvasút: hangos és lassú 
Étkezés: Nagyon jó! ☺☺ 
Hangulat:♥♥♥♥ 
 
Fülöp Bulcsú: 
Legkedvesebb állat: kis vaddisznó 
Legjobb élmény: vonatozás 
Szállás: ☺ 
Kisvasút: lassú, régi 
Étkezés: Jó! 
Hangulat: ☺ 
 
Kurai Gabriella: 
Legkedvesebb állat: őzike 
Legjobb élmény: négyen egy szobá-
ban 
Szállás: ***** 
Kisvasút: lassú, de kényelmes 
Étkezés: Tökéletes! 
Hangulat: Nagyon jó! ☺☺ 
 
Ficzere Titanilla: 
Legkedvesebb állat: mókus és kis 
vaddisznó 
Legjobb élmény: vonatozás, biciklizés 
Szállás: *****☺☺☺ 
Kisvasút: lassú, hangos 
Étkezés: Nagyon finom! ☺ 
Hangulat: Nagyon jó! ☺☺ 
 

Varga Sándor: 
Legkedvesebb állat: vaddisznó 
Legjobb élmény: foci a barátokkal 
Szállás: kulturált 
Kisvasút: öreg és kényelmes  
Étkezés: ☺☺☺ 
Hangulat: ☺☺☺☺☺ 
 
Bárdi Miklós: 
Legkedvesebb állat: vaddisznó 
Legjobb élmény: biciklizés 
Szállás: *****☺ 
Kisvasút: lassú… 
Étkezés: Nagyon jó volt! 
Hangulat:☺☺☺☺☺ 
Bokor Richárd: 
Legkedvesebb állat: cuki vaddisznó 
Legjobb élmény: Baja városnézés és 
foci 
Szállás: *****☺ 
Kisvasút: lassú, döcögős 
Étkezés: Nagyon finom! 
Hangulat: ☺ 
 
Schwarczkopf Gitta: 
Legkedvesebb állat: őz 
Legjobb élmény: játék az udvaron 
Szállás: ***** 
Kisvasút: hangos, lassú, hosszú 
Étkezés: Nagyon finom volt! ☺☺☺ 
Hangulat: ☺ 
Dobó Dániel: 
Legkedvesebb állat: kis vaddisznó 
Legjobb élmény: kerékpárral a holt-
ágnál 
Szállás: **** 
Kisvasút: lassú és döcögős 
Étkezés: Pöpec☺ 
Hangulat: Jó! ☺ 
 
Reisz Tímea: 
Legkedvesebb állat: mókus és kis 
vaddisznó 
Legjobb élmény: játék, fogócska 
Szállás: *****☺ 
Kisvasút: hangos 
Étkezés: Perfekt! ☺ 
Hangulat: Nagyon jó! 
 
Kis-Jakab Péter: 
Legkedvesebb állat: vaddisznó 
Legjobb élmény: vonatozás 
Szállás: *****☺ 
Kisvasút:☺ 
Étkezés:*****☺ 
Hangulat:☺ 
 
Nándori Gellért: 
Legkedvesebb állat: kis vadmalac☺ 

Legjobb élmény: biciklizés 
Szállás: *****☺ 
Kisvasút: lasssssssú, hangos 
Étkezés: ***** 
Hangulat: ☺ 
 
Gardi Ákos: 
Legkedvesebb állat: vaddisznó 
Legjobb élmény: bicikli túra 
Szállás: *****☺ 
Kisvasút: lassú és öreg 
Étkezés: JÓ! ☺ 
Hangulat: ☺ 
 
Radnai Fanni: 
Legkedvesebb állat: a kis vadmalac 
Legjobb élmény: az esti buli 
Szállás: *☺♥*☺ 
Kisvasút: retró, de mégis szép 
Étkezés: Jobb, mint az iskolában! 
Hangulat: Jól éreztem magam☺ 
 
Nagy Kristóf: 
Legkedvesebb állat: szarvas 
Legjobb élmény: biciklizés 
Szállás: **** 
Kisvasút: lassú 
Étkezés: Mindig minden jó! 
Hangulat: ☺☺☺ 
 
Farkas Kármen: 
Legkedvesebb állat: kicsi vaddisznó 
Legjobb élmény: Sanci hajnali éb-
resztője 
Szállás: *****☺☺ 
Kisvasút: lassú 
Étkezés: Nagyon finom ételek! 
Hangulat: Nagyon jól éreztem ma-
gam! ☺ 
 
Szekeres Lázár: 
Legkedvesebb állat: vaddisznó 
Legjobb élmény: biciklizés 
Szállás: ****J 
Kisvasút: lassú, régi, jó 
Étkezés: Nagyon jó! 
Hangulat: JJJÓ! ☺☺ 

Összeállította: Majorosné  
Rácz Krisztina of.  

Osztálykép: Székács Klaudia konzulens 

VELÜNK TÖRTÉNT MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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SZIGNUM - OLDAL 

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 kerékpárral, onnan vonattal megyünk Balatonfűzfőig. Bala-
tonfüred 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. Hegy-
mászás után a tanúhegyek mellett érkezünk Tapolcára. Este közös vacsora, városnézés. Szállás a Batsányi Gimnázi-
um 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 
szigeten. Visszaút kerékpárral, közben közös meleg étkezés.      Kb. 90 km  
- Július 21. péntek: Hazaút: Budapest érintésével vonaton Kistelekig, onnan a mindszenti kompon át Makóra kerékpár-
ral. Érkezés este 8 körül.            Kb. 70 km     
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: Személyi illetve diákigazolvány, egészségbiztosítási kártya, vízhatlan, sportos öltözet, 
sapka, fürdőruha, hálózsák, fényvisszaverő mellény és megbízható kerékpár. Ajánlott a fejvédő sisak! 

Költőpénz: max. 5-6 ezer Ft (fürdő- és várbelépők, reggelire 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.  
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ORSZÁGOS HONISMERETI VERSENY: 
4. évfolyam: 
Varga Sándor megyei 2. hely 
5. évfolyam: 
 Ágoston Eszter megyei 5. hely 
 Szabó Tamás megyei 15. hely 

 
 
ORSZÁGOS BENDEGÚZ VERSENY: 
5. évfolyam: 
Jernei Ákos megyei 3. hely  történelem 
Föedl Ferdinánd megyei 7.hely angol és matematika 
Halmágyi Gábor megyei 9. angol 
Szabó Tamás megyei 18.matematika 
Nándori Mária megyei 21.matematika 
Kurunczi Tamás megyei 9.hely 
 
ORSZÁGOS BENDEGÚZ VERSENY 
2. évfolyam 
Ádók Kitti megyei 14. hely anyanyelv 
Erb Milán megyei 11. hely környezetismeret 
Fodor Arabella megyei 9. hely irodalom 
Szabó Hanna Panna megyei 10. hely irodalom 
 
BENDEGÚZ ORSZÁGOS VERSENY 
3. évfolyam 
Nándori Barnabás megyei 43. hely matematika 
Szigeti Dorina megyei 61. hely matematika 

ANDÓK VERONIKA:  
VAKÁCIÓ 
(részlet) 

Láttam a napot,  
súgta a szélnek: 
Várnak a tavak,  
csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul 
egy szó, 

Csupaszín betűkkel:  
VAKÁCIÓ! 

Bezárult a SZIGNUM  
ajtaja és kinyitotta a  

vakáció kapuját! 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
JELES NAP: 
Június: Úrnapja 
   A pünkösd kettős ünnepe utáni 
tizedik napra a katolikus naptár-
ban úrnapja esik. Ezen a napon 
„Krisztus titokzatos testét”, 
az oltáriszentséget ünnepli az egy-
ház.  
Az ünnep fő eseménye a körmenet, 
amelyen körülhordozzák az oltári-
szentséget. A körmenet útvonala 
mentén négy oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid 
szertartás céljára. Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a 
földre, a tovahaladó oltáriszentség elé rózsaszirmot 
szórnak. Az oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, 
más néven úrmutatóban hordozzák körül, s abban teszik 
ki ünnepélyes szentségimádásra  
 
Tények: Chuck Norrisról – befejező rész 
 
• Chuck Norris elszámolt végtelenig. Két-

szer. 
• A világ legjobb mesterszakácsa Chuck 

Norris. Bárkiből képes Brassói aprópecsenyét csinálni. 
• Chuck Norris sosem szedi le a söröskupakot.  

Kell a vas... 
• Chuck Norris egy forgóajtót is be tud vágni maga mö-

gött. 
• Chuck Norris nem alszik, Chuck Norris vár!  

 
KÖZÖSSÉGI SZELLEM AZ ÁLLATVILÁGBAN:  
  

     
önzetlenség – önfeláldozás  

 
 
Egy perc humor:  
 

 
  

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Verdák 3. – ameri-
kai családi animációs film 
A legendás Villám McQueen 
egyszer csak ráeszmél, hogy 
partvonalra szorították imá-
dott sportágának szélsebes 
ifjú versenyzői. Hogy ismét 
régi dicsőségében tündökölhessen, egy lelkes fiatal szerelő, 
Cruz Ramirez segítségéért folyamodik, aki tudja, miként 
lehet McQueen újra nyerő. A néhai Hudson Doki tanításai 
által is erősítve a 95-ös verda egy bajnok szívével bizonyít-
ja a Szelep Kupa legjelentősebb futamán, hogy még nem 
áldozott le a napja. 
 
KÖZÖS FELADATUNK – ÓVJUK, VÉDJÜK !:  
Vadállatok végveszélyben: 
A kihalófélben lévő állatfajokkal a felelőtlen emberi visel-
kedés, 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. 
JÁVAI ORRSZARVÚ – 
(Rhinoceros sondaicus):  

A mára mindössze 60 pél-
dányt számláló jávai orrszar-
vú a veszélyeztetett fajok 
listájának 5. helyét foglalja el. 
Régebben az egész Ázsiai 
kontinensen elterjedt volt, ma 
már csak kisebb területeken 
legelnek Indonézia és Vietnam erdeiben jávai orrszarvúk. 
Az 1930 években kíméletlenül vadászták őket Malajzia, 
India, Burma és Szumátra szigetein. Az orvvadászok értékes 
szarvukért vadászták az állatokat, melyet gyógyászati tu-
lajdonságokkal ruháztak fel - megalapozatlanul! A helybe-
liek az erdők kivágásával elpusztították természetes élőhe-
lyeiket. A különböző állatmentő szervezetek erőfeszítései 
ellenére a jávai orrszarvú túlélési esélyei sajnos nagyon 
csekélyek. Ennek okai a gyenge szaporodási lehetőség, és 
a gyakori betegségek, amelyek megakadályozzák a faj 
fennmaradását.  

TIZENKETTEN A NYELVVIZSGA KÜSZÖBÉN 
   10 esztendővel ezelőtt a Szent István Egyházi Isko-
la elkötelezte magát az idegen nyelvek, különös te-
kintettel az angol nyelv magas szintű oktatása mel-
lett. Gimnazistáink között számosan középfokú nyelv-
vizsgával a zsebükben hagyták el iskolánk falait. 
Tavaly azonban már a nyolcadik osztályosok is sike-
resen próbálkoztak nyelvvizsgát tenni. Akkor nyolcan 
tettek sikeres B1-es, alapfokú nyelvvizsgát. 
   Az idén eggyel nőtt a tét: múlt szombaton a két 
alapfokú nyelvvizsga mellett tíz nyolcadik osztályos 
diák középfokú nyelvvizsgát tett. Az olvasásértést, 
íráskészséget valamint hallott szövegértést mérő fela-
datsorok kitöltése után páros szóbeli vizsgán vettek 
részt a tanulók.  
   Bár az eredményekre még egy hónapot várni kell, 
nagyon bizakodóak vagyunk az eredményeket illető-
en. A sikeres nyelvvizsgák fele költségét az iskola 
alapítványa állja. Csapóné Mátó Mónika tanárnő, az 
idegennyelvi munkaközösség vezetője 



 

 

HÍREK 
Angol nyelvi döntőbe jutottak 

A Litterátum angol nyelvi verseny döntőjébe jutottak Ba-
loghné Kovács Éva tanárnő diákjai: Ágoston Eszter, Ta-
nács Barnabás, Jernei Ákos, Kurunczi Tamás, Szabó Ber-
nadett és Szabó Tamás (5.a) és Föedl Andrea tanárnő 
tanítványai is: Föedl Ferdinánd és Halmágyi Gábor 
(5.a). Gratulálunk, és további sikereket kívánunk! 

Levelezős versenyek eredményei 
Egész évben zajlott a Böngész levelezős tanulmányi ver-
seny. Az országos megmérettetésben az alábbi eredmé-
nyek születtek:  
- matematika tantárgy: Szabó Gergő (1.a) 8. hely. Fel-
készítő pedagógus: Varga Erika 
- környezetismeret: Varga Tamás (1.a) 3. hely. Felkészítő 
pedagógus: Varga Erika 
- olvasás: Ágoston Boglárka (2.a) 20. hely. Szülői segít-
séggel készült fel.  
- olvasás: Szabó Hanna Panna (2.b) 22. hely. Felkészítő 
pedagógus: Reiszné Surinás Piroska. 
- olvasás: Kaposvári Dorina, Faragó Zsófia, Kis Gabriel-
la Luca (3.b) 5. hely. Felkészítő pedagógus: Borsosné 
Majoros Melinda. 
- angol nyelv: Kurai Gabriella Radnai Fanni (4.b) 13. 
hely, Nándori Gellért és Dobó Dániel (4.b)14. hely, 
Lenhardt Ákos és Deneus Artur (4.a) 15. hely, Orbán An-
na és Igaz Réka (4.a) 16. hely, Varga Sándor és Fülöp 
Bulcsú (4.b) 17. hely, Fekete Vivien és Schwarczkopf Git-
ta (4.b) 18. hely. Az ő felkészülésüket Föedl Andrea ta-
nárnő segítette.  
A HEBE országos angol nyelvi versenyen Venk Dániel, 
Halmágyi Gábor, Föedl Ferdinánd (5.a) a 3. helyen vé-
geztek, Gyüre Brigitta, Baranyi Márkó (5.a) 4. lett, Vad-
lövő Katarina, Nándori Mária (5.a) az 5. helyen végzett. 
Föedl Andrea tanárnő készítette fel őket. Szabó Tamás 
és Jernei Ákos (5.a) a 35. helyet szerezték meg. Gratu-
lálunk a versenyzők kitartásához és szép helytállásához. 

Természetismereti megyei verseny 
A Kaán Károly Természetismereti Verseny megyei fordu-
lóján Szabó Tamás 9.,Tar Bernadett 12., Halmágyi Gá-
bor 14. lett.  Az 5.a osztályos tanulók felkészítője László 
Júlia tanárnő volt.  

A medencéből jelentjük 
A Gyöngyösön rendezett Diákolimpián a Makói Úszó 
Klub versenyzői kiválóan versenyeztek. Fülöp Bulcsú (4.b) 
a II. korcsoportban az alábbi eredményeket érte el: 50m 
delfin: 3. hely, 50 m uszonyos gyors: 4. hely, 100m uszo-
nyos gyors: 4. hely, 200m uszonyos gyors: 6. hely. Varga 
Réka (8.b) eredményei: 50m búvár 3.hely, 100m felszíni 
3.hely, 100m gyors 5.hely, 200m gyors 3.hely. Gratulá-
lunk! 

Országos levelezős sikerek 
Szabó Tamás és Jernei Ákos (5.a )a Hebe Kft. által kiírt 
5 fordulós országos levelezőverseny Kids, csoportos ka-
tegóriában 128 indulóból a 37. helyezést szerezték 
meg. Felkészítő tanáruk Baloghné Kovács Éva. Gratulá-
lunk! 

Megyei Litterátum verseny 
A Litterátum Angol Nyelvi Verseny megyei fordulójában 
a következő helyezéseket érték el az 5.a osztályos tanu-
lók:Kurunczi Tamás megyei 8. helyezés, Szabó Bernadett  
megyei 9.helyezés, Szabó Tamás    megyei 10. helyezés, 

Jernei Ákos megyei 12. helyezés, Tanács Barnabás me-
gyei 13. helyezés, Ágoston Eszter megyei 16. helyezés. 
Felkészítő tanáruk Baloghné Kovács Éva.  
Föedl Andrea tanárnő felkészítésében Halmágyi Gábor 
megyei 4., Föedl Ferdinánd megyei 5. helyet ért el az 
5.a osztályból.  
A 6. a osztályosok közül Márton Barnabás megyei 2. 
helyezéssel büszkélkedhet, és osztálytársai is szép ered-
ményeket értek el. Szabó Ádám 9. hely, Szabó Bálint 
Zoltán 11. hely, Szekeres Petra 13. hely, Kőrösi Lóránt 
Kamill 14. hely, Tamás Gálos 17. hely, Novák Csongor 
24. hely és Vigh Andrea 26. hely. Őket Kissné Joó Judit 
tanárnő készítette fel.  
Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő diákjai közül 
Deneus Eliza 5. helyen végzett, Horváth Dominik 6. lett, 
Hegyes Tibor Mózes 8., Forgács Gábor pedig a 25. he-
lyet szerezte meg a megyei megmérettetésen. Mindany-
nyian a 6.a osztály tanulói.  
Minden induló versenyzőnknek és felkészítő tanáraiknak 
gratulálunk és további szép sikereket kívánunk! 

Országos Litterátum verseny 
Föedl Andrea tanárnő 5.a osztályos diákjai az országos 
döntőben szépen szerepeltek. Halmágyi Gábor 8., Föedl 
Ferdinánd 10. lett. Mindketten online nyelvvizsga lehető-
séget nyertek. Gratulálunk! 

 
Trappoló SZIGNUM-osok 

 
A SZIGNUM közössége is kép-
viseltette magát május 31-én, a 
makói Kihívás Napja program-
jain. 20 tanulónk vett részt a 
reggeli kocogáson a városköz-
pontban. A futás élményén túl 
egy emléklapban részesültek a 
sportos diákok.  
 

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 
 


