
 

 

        

XIII. évfolyam 8-9. szám 2017. szeptember 

A Szent István Egyházi Általános Iskola 

és Kollégium havilapja 

2017/2018: LELKES ÉV 

   A lelkesedés nagyon fontos. Mert nagy és meghatározó dolgok csak így születhetnek. 
Enélkül egyszerűen nem megy. De csak oly módon, ha annak, amit teszünk, lelke van. Tehát 
belülről hat kifelé és így felfelé is. Ne feledjük: csak a lelkes ember tud másokat lelkesíteni. 
Lelkesen azt érezhetjük, hogy nincs lehetetlen és minden lehetséges. Meg tudjuk csinálni, 
még ha most nem is látjuk, hogyan. Ezért nem szorongunk, és nem félünk az ismeretlentől 
sem.  
   „Kicsiny és könnyű dolgokkal kezdjük, majd apránként megpróbálkozunk a nagy dolgokkal. 
És azután, ahogyan végeztünk a nagy dolgokkal, megpróbáljuk a lehetetlent”. (Kazantzakisz) 
   Aki lelkes, az erőteljes, tüzes, friss, élénk, mozgékony, pezsgő, eleven, dinamikus, lendüle-
tes, életteli, fáradhatatlan és buzgó a szótár szerint. Szerintünk, ezek mi vagyunk.  

Akkor mire várunk? Hajrá, SZIGNUM! 

- 1 - 

Horváth Istvánné Hegyi Éva: 
Imádság munkakezdés előtt 

Mennyei Atyám! 
Fényed rám ragyog, 

Az új nap elé 
Veled indulok. 

Te adtál észt és 
Alkotó kezet, 

Erőt munkámhoz, 
S benne örömet. 
Kísérd lépteim, 

Légy mindig velem, 

Hogy  
tegyem 
dolgom 
Szépen s 
lelkesen!  

 
(2004) 



 

 

FÓKUSZ - BECSENGETÉS 
LELKESEN KEZDTE A TANÉVET A SZIGNUM 

   Szeptember 1-jén tartotta tanévnyitó ünnepségét iskolánk. Az alkalmon kétosztálynyi elsős 
kisdiákot fogadtunk ünnepélyesen általános iskolássá. Horváth János igazgató úr a beszédében 
énekelt és gitározott is. - Nagy és meghatározó dolgok csak lelkesen születhetnek. Ilyenkor 
azt érezhetjük, hogy minden lehetséges, nem szorongunk, és nem félünk az ismeretlentől. Erre 
a belső alkatra szükségünk van tanév elején. De úgy, hogy annak lelke is legyen. Tehát has-
son kifelé és így felfelé is – buzdította a Szent István Egyházi Iskola közösségét Horváth Já-
nos igazgató úr, de nem csak szavakkal, hanem egy dal eléneklésével is, amelyet gitáron 
kísért. A most kezdett esztendő lelkes alapgondolatát egy-egy színes gumi karkötő is jelezte 
a tanárok és diákok csuklóján, amit az első tanítási napon viseltek.  
   Ha a tanulók az első becsengetésnek nem is annyira, de egymás viszontlátásának érzékel-
hetően mindenképpen örültek. A belvárosi Szent István Király templomban tartott ünnepség 
előtt élénk társalgás folyt a nyári élményekről. Kissé megszeppenten, de érdeklődve várta 
szeptember elsejét kétosztálynyi kisdiák, akik számára igazán különleges volt ez a péntek, 
hiszen először lépték át az iskola kapuját SZIGNUM-osként. Ezt jelképezve, a tanévnyitón 
megkapták a narancssárga nyakkendőt és a legnagyobbak, a nyolcadikosok kísérték őket a 
ceremóniára. Rajtuk kívül az ötödikes diákokat is felsősökké avatták. A 37 tanuló egy ma-
gyar-angol két tanítási nyelvű és egy angol nyelvi tagozatos osztályban folytatja tovább 
tanulmányait.  
   Szeptember elseje osztályfőnöki órákkal folytatódott a makói Szent István Egyházi Általá-
nos Iskolában és a nyári táborok beszámolóival zárult a tornateremben, ahová Horváth Já-
nos igazgató úr stílusosan kerékpárral érkezett. Szeptember első hetében kezdődött a taní-
tás, amire a Jóisten áldását a 4-ei Veni Sancte misén kérte a közösség.                
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ÚJ TEMPLOMAJTÓT ÉS ISKOLATÁSKÁKAT ÁLDOTTAK MEG MAKÓN 
   Helyi mesteremberek munkáját dicséri a makói Szent István Király Plébániatemplom új ka-
puja. A szeptember 17-i vasárnapi szentmisén Pálfai Zoltán atya nem csak a bejáratot, de a 
tanév elején az iskolatáskákat is megáldotta.  
   Három makói mester, Szűcs Gábor asztalos, Nagy György festő és Kakuja János laka-
tos közös munkájának eredményeként megújult a Szent István Király Plébániatemplom 
kapuja.  - Az előző ajtó nagyjából 100-120 éves volt már és az állapota mindenképpen 
indokolttá tette a cseréjét. A műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően történt a bejárat 
rekonstrukciója zalai tölgyfából, a régi vasalatok felújításával – tájékoztatott Pálfai Zoltán plébános. A munkálatok másfél 
millió forintos költségét az egyházközség saját forrásból és a hívek adományaiból fedezte. Ez az összeg már tartalmazza 
a templom két oldalsó ajtajának anyagárát is.  
   A szeptember 17-i, délelőtti szentmisén nem csak az új, sötétbarna színű ajtó megáldására került sor, hanem iskolatáská-
kéra is. – Ezzel kérjük a Jóisten vezetését a gyermekek tanulmányaira. Emellé mindenki kap egy érmét is, amely egész tan-
évben emlékezteti őket arra, hogy nincsenek egyedül az úton. Az apró jelképen a Boldogasszony Iskolanővérek közösségé-
nek alapítója, Boldog Terézia anya látható. Ő az egész életét a nevelésre áldozta és hitt a nevelés formáló erejében – 
tudtuk meg Nyúl Patrícia M. Fidelis nővértől, a rend egyik tagjától. Az ünnepi alkalmon a hívek visszapillanthattak az egy-
házközség pezsgő nyári életére; képes összefoglalókat láthattak a gyermek- és munkásmissziós táborokról, a taizéi zarán-
doklatról és a SZIGNUM pedagógusainak délvidéki konferenciájáról. 
   Az új plébániai év kezdetét agapé zárta a templom előtti téren.                                     

 

KOSÁRNYI ADOMÁNYT GYŰJTÖTT VOLT TANÍTVÁNYUNK 
   Egy országos felhíváshoz kapcsolódva gyűjtött tanszereket volt tanítványunk, Vass Ádám. 
Az adományokkal rászoruló iskolás gyerekek tanévkezdését szeretette volna megkönnyíteni.  
   Mintegy 100 tárgyi eszközt, köztük füzeteket, tolltartókat, mappákat, ceruzákat, vízfes-
téket, temperát gyűjtött Vass Ádám, aki egy országos kezdeményezéshez csatlakozott: - 
Felfigyeltem a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet felhívására. Ebben rászoruló gyere-
kek tanévkezdését szerették volna megkönnyíteni úgy, hogy az iskolatáskájukat mindenféle 
hasznos holmival töltik tele. Kedvet éreztem a megvalósításhoz, ezért a legnagyobb közös-
ségi oldalon kezdtem a két héten át tartó akcióba – tájékoztatott a fiatalember, aki egy 

makói cégnél dolgozik operátorként. Megkereséséhez sokan csatlakoztak, sőt segítője is akadt, Bárdos József személyé-
ben. Személyesen látogattak el minden adományozóhoz és köszönték meg a felajánlásokat.  
   Az összegyűjtött taneszközöket, Ádám maga hozta el a makói Szent István Egyházi Általános Iskolába, ahol egykor ő 
volt diák. – Annak idején engem is segített az intézmény, és nagyon jólesett. Ezért gondoltam arra, hogy most én próbálok 
a magam módján támogatni másokat – avatott be a szép gesztus hátterébe, és azt is elárulta, korábban is megvalósított 
hasonló akciót, legutóbb karácsony ajándékozott meg időseket. – Az idén is tervezek valami hasonlót, mert nagyon jó ér-
zés másoknak örömet szerezni – mondta Ádám. Horváth János igazgató úr megköszönte a kosárnyi adományt és biztosítot-
ta a volt tanítványt arról, hogy a szép célnak megfelelően gondoskodik a szétosztásáról.           -sza- 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK... 

2016/2017. TANÉV ÉV VÉGI JUTALMAZÁSOK 
 

Kitűnő tanulmányi munkáért: 
1.a: Farkas Katrin, Gesztesi Csenge, Horváth Boglárka, 
Lőrincz Alexandra, Szabó Gergő, Török Gergő Csaba, 
Varga Tamás, Zsótér Dorka Laura 
1.b: Föedl Hédi, Horváth Hanna Júlia, Juhász Regina, 
Modok Csaba, Ratkay Viola, Székelyhidi Hanna Boglár-
ka,Takács Luca 
2.a Ádók Patrik, Ágoston Boglárka, Almási Zsóka, Binecz 
Márton, Biró Tekla, Gabnai Anna, Kenéz Bálint, Püspöki 
Levente, Vígh Zsolt 
2.b: Ádók Kitti, Fodor Arabella, Kerekes Fanni, Szabó Han-
na Panna  
3.a: Bartha Ágota Flóra, Kis Ramóna, Kozma Gergő, Mé-
száros Barnabás, Mészáros Botond, Puskó Petra Maja, Siket 
Mira Liliána, Szabó Péter, Szigeti Dorina, Varga Milán, 
Weszely Mária 
3.b: Faragó Zsófia, Kaposvári Dorina Liza, Mágori Levente 
Balázs 
4.a: Deneus Artur Gábor, Erdei Renáta Enikő, Forgács Regi-
na, Gregor Lilla,  Igaz Réka, Lenhardt Ákos, Mandák Rita, 
Orbán Anna Rita, Suba Benjamin 
4.b: Fülöp Bulcsú, Nagy Kristóf,  Nándori Gellért, Radnai 
Fanni, Reisz Tímea 
5.a: Fekete István Áron, Föedl Ferdinánd, Halmágyi Gábor, 
Jernei Ákos, Szabó Tamás, Tar Bernadett, Venk Dániel 
6.a: Deneus Eliza, Forgács Gábor, Gabnai Virág, Kabát 
Goldina, Márton Barnabás, Vigh Andrea 
8.b: Hudák Anna, Széll Zalán 
 

17-en nem hiányoztak egész évben:  
1.b: Fülöp Donát 
2.a: Ádók Kitti, Bány Boglárka és Martonosi Anna 
3.a:Pósa Krisztián Márk, Puskó Petra Maja, Siket Mira Liliá-
na, Szénási Írisz Napsugár 
3.b: Széll Zoé  
4.b: Bárdi Miklós 
5.a: Vadlövő Katarina 
5.b: Nyári Dániel 
6.a: Vigh Andrea 
6.b: Korcsog Rózsa 
7.a: Bárdi Kata 
8.a: Rácz Róbert 
8.b: Csizmazia Csenge 
 
A Cambridge YLE nyelvvizsgán nyújtott kiemelkedő telje-
sítményéért: 
Starters vizsgán 100%-os teljesítményt ért el: Gabnai An-
na, Binecz Márton, Püspöki Levente (2.a) 
Cambridge Movers vizsgán 80% feletti, 15 pajzsos ered-
ményt értek el: 
4.a: Deneus Arthur, Gregor Lilla, 4.b: Kurai Gabriella, 
Nagy Kristóf, Radnai Fanni 
Cambridge Flyers vizsgán 90% feletti teljesítményt nyúj-
tottak: 
Deneus Eliza, Kabát Goldina, Kurai Klaudia, Márton Barna-
bás, Szabó Bálint (6.a) 
 
Országos angol nyelvi kompetenciamérésen 15 fő ért el 
kiváló eredményt:  
8. évfolyamból a diákok 40%-a 90% feletti eredményt ért 
el, ami az országos átlagot lényegesen meghaladja: 

100% Széll Zalán, Reisz Gábor, Czirják Gréta, Rácz Ró-
bert 
90% felett: Varró Patrik, Csizmazia Csenge, Ádók Eliza, 
Matajsz Patrik, Pap Erős, Gyüre Dorina, Szekeres Hunor, 
Ádók Robin 
6. évfolyamból: 90% felett: Gera Ádám, Füleki Balázs, 
Horváth-Varga Sára 
A kéttannyelvű iskolák országos angol célnyelvi mérése:  
Diákjaink 96%-a az államilag elvárt szint felett teljesített; 
90% felett a gyerekek 40%-a: 
Deneus Eliza, Forgács Gábor, Gabnai Virág, Hegyes Tibor 
Mózes, Kabát Goldina, Kőrösi Kamill, Kurai Klaudia, Már-
ton Barnabás, Szabó Ádám 
B1-es, államilag elismert alapfokú nyelvvizsgát tett:  
Szabó Martin, Pipicz Gábor  
B2-es, államilag elismert középfokú nyelvvizsgát tett: 
Ádók Eliza, Ádók Robin, Csizmazia Csenge, Matajsz Patrik, 
Reisz Gábor, Varró Patrik, Szekeres Hunor, Pap Erős, Gyü-
re Dorina 
B2-es, államilag elismert középfokú nyelvvizsgával már 
rendelkezik: 
Czirják Gréta  
 
A SZIGNUM legeredményesebb sportolói 
Alsó tagozatosok között a tanév legeredményesebb sporto-
lója vándorkupát Nagy Kristóf (4. b) kapja.  
Felső tagozatban SZIGNUM sportjáért emlékdíjban két 
tanuló részesül:   Csizmazia Csenge és Varga Réka 8.b osz-
tályos tanulók.  
 
Országos eredményt elért úszó sportolóink: 
Székelyhidi Apor 5.b, Dobó Annamária 6.a, Siket Enikő 6.b 
Fülöp Bulcsú 4.b osztályos tanuló, akit tavaly az év sporto-
lójának választottak a városban és az idén 5-szörös ma-
gyar bajnoki címet és egy országos ezüstérmet szerzett.  
Varga Réka 8.b: több kiváló eredmény mellett, országos 
egyéni rekordokat is elért ebben a tanévben. 
 
Kiemelkedő országos tanulmányi eredményeket elért 
tanulóink: 
- Szabó Gergő 1.a: Böngész országos tanulmányi verseny 
8. hely 
- Varga Tamás 1. a Böngész országos tanulmányi verseny 
3. helyezés 
- Kaposvári Dorina, Faragó Zsófia, Kis Gabriella Luca 3.b 
Böngész országos tanulmányi verseny 5. hely 
- Gyüre Brigitta, Baranyi Márkó 5.a :HEBE Országos Angol 
nyelvi verseny 4. hely 
- Vadlövő Katarina, Nándori Mária 5.a: HEBE Országos 
Angol nyelvi verseny 6. hely 
- Márton Barnabás 6.a: Litterátum Angol nyelvi verseny 
megyei 2. hely 
- Halmágyi Gábor 5.a: Litterátum Angol nyelvi verseny 
országos verseny 8. helyezés és Litterátum Angol nyelvi 
országos verseny 10. hely 
- Ágoston Boglárka, Binecz Márton, Biró Tekla, Gabnai An-
na (2.a) 
- Böngész egyfordulós Keltegető Országos Csapatverseny 
3. hely 
- Föedl Ferdinánd, Halmágyi Gábor, Venk Dániel csapat-
ban a HEBE Országos Angol nyelvi versenyen 3. hely 

Sikeres munkát kívánunk mindenkinek az idei tanévre! 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT  
JUTALMAZTÁK A SZIGNUM PEDAGÓGUSAINAK MUNKÁJÁT 

   A tanév utolsó munkanapján négy pedagógus kapott elismerést a makói Szent István Egy-
házi Általános Iskolában. A város vezetése idén tanítót, biológia szakos tanárt és számítás-
technikai szakembert, a fenntartó az intézmény egyik nyolcadikos osztályfőnökét díjazta. 
   Június 23-án befejeződött a városi kitüntetések sorozata. A SZIGNUM tantestületének záró 
szentmiséjét követően Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony és Gilinger Katalin, a Makó 
Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumának tagja Hudák Szabolcsnak, Majorosné Rácz 
Krisztinának és Vajda Magdolnának adott át oklevelet és pénzjutalmat. Az iskola fenntartó-
ja idén Nándori Gáborné matematika-testnevelés szakos tanárnak adományozta a Boldog Gerhardinger Terézia-díjat.  
   - Az összes pedagógusunk véleményét kikérve hozta meg a vezetőség a végső döntést. Nehéz volt a választás, mert 
minden kolléga becsülettel dolgozott a tanév során. Rengeteg feladatunk volt, de örülök annak, hogy alapvetően ered-
ményes iskolai esztendőt zártunk. Ősszel ismét két első osztályunk indul és a végzőseink több mint fele nyelvvizsgával tett 
– tájékoztatott Szűcs Péter igazgató, aki vezetőként most utoljára gratulált a díjazottaknak, mert ősztől Szegeden fog 
tanítani. - A Gerhardinger-díjat 2015-ben alapítottuk, és harmadik alkalommal ítéltük oda olyan kollégának, akik a 
szerzetesrendünk küldetésében odaadó szolgálatot tanúsít, tehát eleget tesz annak a jelmondatunknak: „Mindazzal ne-
velünk, amik vagyunk, és amit teszünk.” – tudtuk meg Lobmayer Judit nővértől, a Boldogasszony Iskolanővérek tarto-
mányfőnöknőjétől, aki személyesen adta át az idei elismerést.   
   A város vezetése 478 pedagógusnak munkáját ismerte el. – A pedagógus egész éves munkája szelíd és alázatos szívű 
szolgálat, amelyben benne van az öröm, a fájdalom, az élet, a keresztre feszítettség, de utána mindig az újrakezdés és 
a feltámadás is  – emelte ki Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony, aki beszédét egy Kundera idézettel zárta. „Az 
ember értéke abban rejlik, amiben túlnő önmagán, amiben önmagán kívül létezik, abban, ami másokban megmarad be-
lőle, és amit másoknak jelent.”                                                                  
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TÍZ ERDEI FÜLESBAGOLY TÖLTÖTTE A NYARAT A SZIGNUM-BAN 
 
   Feltehetően nem nyári kurzuson vettek részt vagy a tudásvágy hajtotta őket, sok-
kal inkább az iskola szünetbéli csendje vonzotta tollas barátainkat.  
   - Véletlenül vettem észre a baglyokat az egyik júliusi estén, az udvaron lévő fák 
sűrűjében. Azután már figyeltem őket, nagyon aranyosak voltak. Egy alkalommal a 
földre szállva nézelődtek, sőt kettő az ablakom előtti erkély korlátján időzött – szá-
molt be megfigyeléséről Nyúl Patrícia M. Fidelis nővér, aki szerint változó létszám-
ban, de minden nap volt a SZIGNUM területén erdei fülesbagoly a nyáron.  
A tudás jelképeinek tartott szárnyast mégsem az alma mater közelsége vonzhatta, 
sokkal inkább a csendes, védett hely. Ezt valószínűsíti, hogy a tanévkezdéssel foko-
zódó mozgás hatására a számuk csökkent. Egyet mégis sikerült lencsevégre kapni, aki láthatóan kissé álmatagon, de béké-
sen tűrte az érdeklődést a fenyőfa ágai között. – Ragadozó, szigorúan védett madarunk, itt az Alföldön nagyon gyakori 
az előfordulása. Ha úgy haladunk el mellette, hogy azt hiszi, nem vettük észre, akkor nem repül el. Tollfülei vannak, kiváló 
hallásuk is segíti a táplálékszerzést – avatott be Puskás Kornél a faj jellemzőibe a SZIGNUM történelemtanára, akinek 
hobbija az ornitológia. Ő volt az, aki aktívan bekapcsolódott a tavalyi kuvik mentőakcióba is.  
   Mint ahogyan arról is hírt adtunk, az előző tanév végén diákok fedeztek fel az iskola kertjében, egy valószínűleg fészek-
ből kiesett kisbaglyot. Rögtön el is nevezték – tévesen, hisz nem erdei fülesbagoly volt – dr. Bubónak. Többször igyekeztek 
az elárvult madarat biztonságba helyezni, így került végül a Szegedi Vadaspark Természetvédelmi Mentőközpontjába.  
   A mostani helyzetben erre nem volt szükség, a valódi tollas doktor a társaival csak a pihenőidejét töltötte a SZIGNUM-
ban. Ebbéli tevékenységükkel lassan egyedül maradnak, hisz az iskola dolgozói és tanulói, más intézményekhez hasonlóan, 
már gőzerővel elindult az új tanév.                           Fotó: Mészáros Ildikó 

KISCSERKÉSZ TÁBOROZÁS ÓPUSZTASZEREN 
 

   A Magyar Cserkészszövetség V. Dél- Alföldi Kerületének őrsvezetőképző tábo-
rához kapcsolódott egy kiscserkész tábor, amelybe Orosházáról, Kunágotáról, 
Békésről és Makóról érkeztek kiscserkészek. Mi makóiak, 14-en vettünk részt a 
táborban. 2017. július 17-22-ig, hat napot töltöttünk együtt, főhadiszállásunk az 
ópusztaszeri plébánia és annak kertje volt.  A nap keretét adta a zászlófelvonás 
reggel és a zászlólevonás este – ami fontos szertartás, itt van helye a reggeli és 
esti imának, kihirdetik a napirendet, az őrsök megkapják a szolgálatot és annak 
jelvényeit.  
   A vidám játékokkal, sorversenyekkel, fagyűjtéssel, tábortűzi műsorra való felkészüléssel, énektanulással, bábozással, 
kézműveskedéssel, süteménykészítéssel, tűzrakással együtt töltött időt színezi, hogy beosztás szerint egy-egy őrs mosogat, 
rendet rak az étkezőasztalokon és a környékén, tábori krónikát ír. Élményt adott a nagyobb cserkészekkel együtt töltött 
tábortűz, amelyen kicsik és nagyok szórakoztatták egymást. A nagy hőséget sok-sok vizes játékkal „győztük le”. 
   Igaz barátságok születtek – és azzal a vággyal érkeztünk haza, hogy szeretnénk újra találkozni cserkésztestvéreinkkel. 

A táborozók nevében: Hedvig nővér 



 

 

A BALATONI BICIKLITÚRA 
   2017. július 17-én 5 óra 30 perckor elindultunk az iskolától Hódmezővásár-
helyre, a vasútállomásra, ami a kora reggeli órákban nagyon hosszú 30 km-nek 
tűnt, de teljesítettük. Vonatra szálltunk és egy átszállással Balatonfüredig utaz-
tunk, a Balaton északi partjára.  
   Innen kezdetét vette az igazi biciklitúra, aminek első állomása a Tihanyi Apát-
ság volt. A csodálatos kilátásáért nagyon megizzadtunk a folyamatos felfelé 
tekeréssel. Ezt követően elindultunk Nagyvázsony felé. Ami az út domborzatát 
illeti: változó, mert hol egy 10%-os emelkedőn kellett feljutnunk, hol egy 10%-
os lejtőn száguldhattunk lefelé. Az utolsó 3 km-en szerencsénk volt, mert egy 
hosszú lejtő várt minket, míg beértünk Nagyvázsonyba, ahol a szálláson matracokon aludtunk. Lefekvés előtt még 
gyalogosan megnéztük a nagyvázsonyi várat és környékét.  
   A második nap reggelén gyors bevásárlás után megreggeliztünk és útnak indultunk Tapolca felé. Az előző esti 
szerencsés út másnap balszerencsésnek indult, mert a hosszú lejtőn felfelé kellett keményen tekernünk. Távolról meg-
néztük Hegyestűt, ez egy olyan hegy, ami ma geológiai nemzeti park. Voltunk a kékkúti forrásnál, ahol a Theodora 
ásványvíz készül, és eljutottunk a salföldi kőtengerhez is. Tekerésünk következő állomása a badacsonyi bazalt 
templom, majd a szigligeti vár, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt az egész Balatonra és a körötte lévő hegyekre. A 
nap végére megérkeztünk a tapolcai szállásunkra, egy kollégiumba.  
A harmadik napon eltekertünk a sümegi várba, az út oda kicsit nehéz volt, mert egy kellemes lejtő után jött egy 
nagyon magas emelkedő, de végül eljutottunk a várhoz. A következő táv ismét nehéznek bizonyult, mert újabb 
nagy emelkedőt kellett legyűrnünk, majd jött a jutalmunk: a hosszú lejtő, ami bevezetett minket a zalaszántói 
sztúpához. Hévízen át folytattuk túránkat Keszthely felé, ahol áttekertünk és a becehegyi szabadstrandon fürdőz-
tünk a Balatonban.  
   A negyedik napon a Kányavári szigetre bicikliztünk és út közben megnéztünk egy Cirill-Metód emlékművet. A 
Kányavári szigeten kicsit körbenéztünk és utána eltekertünk újra a becehegyi strandra és onnan vissza a tapolcai 
szállásra.  
Az ötödik, és egyben utolsó napon összepakoltunk és elindultunk a vasútállomásra, ahol felszálltunk a vonatra és 
Budapestig utaztunk. Budapesten még tekertünk egyet a Déli pályaudvarról a Nyugatiba, ott újra vonatra ültünk, 
majd Szentestől a biciklik nyergébe pattantunk és 70 km-t tekerve végül este 9-re az iskolához értünk. 
   Nagyon büszke vagyok magunkra, hiszen közel 375 km-t tettünk ez alatt az öt nap alatt, hegyről le és hegynek 
fel. Köszönöm a lehetőséget és az élményeket a tanároknak és kísérőknek.                               Ferenczi Hunor 8.a 
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VELÜNK TÖRTÉNT - NYÁRI TÁBOROK 

CSÍKSZENTSIMON – MŰVÉSZETI TÁBOR 2017. 
   A 17. alkalommal szerveztek művészeti tábort a csíki medence közepén: 
Csíkszentsimonon. A Magán Zeneiskola néptáncosai, köztük a SZIGNUM-os diákok, 
először vettek részt ezen a táboron. 41 táncos lábú diák és 4 felnőtt, egy tapasz-
talt sofőr indult útnak július utolsó napjaiban. A tanulók 5 csoportból jöttek össze: 
Maroslele, Földeák, Kiszombor, Makó: Szikszai és a SZIGNUM néptáncosai közül. 
   Egy egész napos út után megtapasztaltuk, hogy a késői érkezés ellenére, milyen 
nagy vendégszeretettel vártak minket, és igazi erdélyi ízes vacsorával. Az 5 nap 
alatt végig megkülönböztetett figyelemmel fordultak felénk a házigazdák. 
   A táncos órák mellett, esti kikapcsolódásként, megnéztük a helyi Szent László 
templomot, majd átsétáltunk a szomszédos faluba: Csatószögre is. Csaba bácsi jóvoltából egy nap felmentést kap-
tunk a tánctanulásból és elbuszoztunk Csíksomlyóra, a Békás-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz. A gyönyörű látvány ma-
gával ragadta a gyermekeket (és természetesen a felnőtteket is).  
   Az utolsó napon számot kellett adnunk a tanult csíki tánclépésekről, formákról. Nem kis izgalommal vártuk a fellé-
pést, ami nem csak, hogy jól sikerült, de a táncos hangulat magával ragadta a nézőket is, és igazi spontán közös tánc 
alakult ki. 
   Diákok és felnőttek nagy élménnyel gazdagodtunk ezzel az utazással. Bizakodunk abban, hogy lesz még folytatá-
sa ennek a néptánc-tábornak. 
   Az összeszokott kis csapat szeptember 16-án fellépett a Sokszínű Zombori Forgatagban is.  
   A táborban részt vevő SZIGNUM-os diákok: Ágoston Boglárka, Ágoston Eszter, Nándori Mária, Keresztes Laura, 
Zsiga Lilla, Vadlövő Katarina, Kurunczi Tamás, Csonka Soma, Tóth Krisztofer.                       Reiszné Surinás Piroska 

DIÁKÉVEKRŐL KÖNYVCÍMEKBEN  
 

Tanévkezdés: Szép új világ 
Jobb jegyet adó tanárnő: Édes Anna 

Dolgozatírást elodázó tanár:  
Az aranyember 

Tornaóra: Zalán futása 
Lecke: Elfújta a szél 

Bizonyítványosztás: Az ember tragé-
diája 

Osztálypénztáros: A fösvény 
Rossz tanuló felel: A néma levente 

 
Közreadta: 

Mészáros 
Ildikó  

tanárnő 
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EGYEDÜLÁLLÓ NYELVVIZSGA SIKEREK A SZIGNUMBAN 
Egy tanévkezdés margójára ☺ 

   A makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium immáron 10 éve tette le voksát az idegen nyelvek magas 
szintű oktatása mellett. Speciális tantervű, emelt óraszámú valamint két tannyelvű osztályokban ismerkedhetnek a diákok 
azzal a nyelvvel, amely modern világunkban megkerülhetetlenné vált: az angollal. Már tavaly is 8 nyolcadikos diák tett 
sikeres alapfokú nyelvvizsgát, de az idén eggyel nőtt a tét: a cél ezúttal a középfok volt. 
   Szeptembertől június elejéig megfeszített munkával készültek a diákok a nagy megmérettetésre. Elhivatottságukat jól 
jelzi, hogy a nyelvvizsgára történő készülés mellett a központi kompetenciamérésekre is készültek és valamennyi diák az 
első helyen megjelölt középfokú intézménybe is felvételt nyert. Végül kilencen döntöttek úgy, hogy kipróbálják magukat. 
Az eredmények pedig minden várakozáson felüliek lettek: hat diák C típusú, komplex, kettő diák pedig A típusú, szóbeli 
középfokú nyelvvizsgát szerzett! A sikeres nyelvvizsgákat az iskola alapítványa a nyelvvizsga díj felével támogatta. A 
remek eredményt elért tanulóink: Ádók Eliza Erika, Csizmazia Csenge, Gyüre Dorina Felícia, Matajsz Patrik János, Pap Erős, 
Reisz Gábor, Szekeres Hunor és Varró Patrik György. 
   Ezzel a sikerrel egyedülálló lehetőség nyílt a diákok előtt egyrészt angol ismereteik további bővítésére, másrészt a kö-
zépiskolában egy újabb nyelv magas szintű elsajátítására.  
   A kihívás megtörtént! A lecke fel van adva a következő évfolyamoknak is! 

Csapóné Mátó Mónika, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője 

SZIGNUM OLDAL 

MOST ENGEM IS RENDEZTEK…  
Drámapedagógus-tábor újra Fóton 

A tavalyi táborunk helyszíne, a fóti Ybl Miklós által terve-
zett templom szomszédságában lévő zárda-épület annyira 
megtetszett, hogy a hagyománytól eltérően a 9. táborunkat 
is Fóton tartottuk. Már tavaly, a záró tábortűznél körvona-
lazódott: jövőre azt kérjük a képzésünk vezetőitől, hogy 
rendezzenek belőlünk egy színdarabot, hogy a gyakorlat-
ban is megtapasztalhassuk, hogyan lehet szakszerűen egy 
hét alatt létrehozni egy darabot. 
Tisztában voltunk azzal, hogy nem színészek vagyunk, ha-
nem drámapedagógusok, azaz sok darabot látunk és ezek-
ből mozzanatokat a tanítás során is alkalmazunk; de aktív 
résztvevőként – szereplőként – megírt színdarabbal még 
nem dolgoztunk. Ismerünk ugyan minden fogalmat az olva-
sópróbától a premierig, sőt, a felelevenítő próbáig, de 
képzésünk óta nem nagyon kellett a „világot jelentő desz-
kákra” lépnünk. Hagyományosan mi rendezünk, instruálunk, 
előjátszunk (csak ha nagyon muszáj), de eddig nem érez-
hettük át azt, mi történik a diákjainkban, amikor azt kérjük 
tőlük, hogy ezt a pár oldalt tanulják meg másnapra, vagy 
holnaputánra. Hát most már tudjuk… 
A két vezetőnk, egy kiváló „kávás” színész-drámatanár és 
egy fantasztikus dramaturg pedig azt vállalták, hogy több 
megírt műből összeszerkesztenek számunkra egy olyan 
egységesnek látszó darabot (A Liget), ahol a produkció 
létrehozása során mindannyiunknak nagyjából ugyanannyi 
lesz a leterheltsége. A szokásos táborunktól (3, az utóbbi 
pár évben 5 nap) hosszabb időt, egy egész hetet kértek és 
nagyon aktív részvételt. Erre „szerződtünk” 12-en résztve-
vők és a két képző, akik mind nagy izgalommal vártuk, mi 
lesz a darabunkból.  
Hétfőn egy alapos bemelegítő gyakorlatsor után mindenki 
megkapta a „példány”-át, a rendező pedig demonstrálta, 
hogyan zajlik hivatalosan az olvasópróba. Innentől minden 
„élesben” ment. Bevallom, már ebben elfáradtam, bár a 
többiek Pestről Fótra hamarabb odaértek, mint én a hajnali 
indulás után, és ráadásul – egy dugó miatt az autópályán 
– jól el is késtem. Nos, miután egyszerűen felolvasták ne-

künk a darabot és tisz-
táztuk a szereplők moti-
vációit, meg a helyün-
ket a közös produkció-
ban, úgy éreztem, hogy 
a legjobb szerepek 
n e k e m  j u t o t t a k 
(vélhetően mind így 
éreztünk). Mindenki két 
szerepet kapott két 
külön jelenetben és egy monológot. Én így játszhattam 
Arany Hédit a Lila ákác, Muskátnét a Liliom egy-egy jele-
netében, a monológom pedig egy Virágárus szerepe volt.  
A továbbiakban két lista állt össze: kivel mikor próbálnak a 
képzők és ki mikor főzi az ebédet, mert ilyen feszített mun-
ka mellett lehetetlen volt étterembe járni, ill. odarendelni a 
főfogást, és persze olcsóbb is volt így. Hála a késésnek, 
nekem csak egy gyümölcslevesnyi hely maradt az ebéd-
listán, és jól esett, hogy többen hiányolták a tábortüzeknél 
megszokott lecsómat és paprikás krumplimat is. Ezek azon-
ban elmaradtak, helyette mindenki, aki épp nem próbált a 
rendezővel, a példányát szorongatva vagy elvonult egy 
csendes helyre szöveget tanulni, vagy fel-le sétálva memo-
rizált. Számomra a karakterek megformálása nem okozott 
gondot, élveztem, hogy annyira mások a szerepeim, de a 
szöveg bemagolása annál nehezebben ment. 
Nos, szombat délutánra létrejött A Liget, minden neheztelés, 
vita és hangos szóváltás nélkül, mert hiszen jeleneteken kívül 
alig láttuk egymást. Ha beszélgettünk is, folyton visszaka-
nyarodtunk a szerepeinkhez, és nagyon jó volt érezni, hogy 
próbálnak a többiek segíteni: pl. megérezni a helyzetet; 
vagy végszavaznak, beugranak, amíg a partnerek épp a 
másik jelenetüket próbálják – azt hiszem, ez volt az igazi 
felelősségvállalás a közös produkció iránt.  
Összességében: hálával tartozom kollégáimnak, amiért 
vállalták, hogy munkával töltik el ezt a hetet, jól éreztem 
magam velük, de egy újabb hét kellett volna utána, hogy 
mindezt a fáradtságot kipihenjem.    

Mészáros Ildikó tanárnő 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB -                     

 

HÍRESSÉGEK  
HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 

Szeptember: Will Smith – amerikai 
színész, többszörös Grammy-
díjnyertes hiphop-előadó. 
1968. szeptember 25-én született 
Philadelphiában, Pennsylvania, Egyesült Államok.  
Híres filmek, melyekben szerepelt: Legenda vagyok, Sö-
tét zsaruk, A Föld után, Én, a robot 
 
Tények: A mézről – Szeretjük a mézet. A lépest, az aká-
cot, a világosat és a sötétet. Egészséges, finom. De azt 
tudtad-e, hogy mennyi munka is van egy csupor méz-
ben?  

• 500 gramm méz előállításához 1152 méhecskének kell 
lerepülni 180.000 km-t, közben 4.5 millió virágot meg-
látogatni. 

• Kevésbé édesít, mint a gyári cukor és a mesterséges 
édesítők, de jóval egészségesebb, mert természetesen 
édes, többféle cukorból áll, és számtalan hasznos 
anyag van benne, mint például vitaminok, enzimek, 
illóolajok, ásványi anyagok. 

• Zamatanyagainak különböző összetétele miatt válto-
zatos ízeket biztosít sütés-főzésnél.  

• A kristályosodás természetes fizikai folyamat, melynek 
során a méz kémiai tulajdonságai nem változnak meg. 

• A lépes méz a legősibb méhészeti termék. A méz a 
méhlakásban viaszsejtekbe ömlesztett állapotban, vi-
aszfedéllel lezárva található, ami nem más, mint a lé-
pes méz.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LELKES GONDOLATOK:  

Egy perc humor: KETTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Ferdinánd – amerikai animációs vígjáték 

Mi dolga a világon egy bikának? 
Viadalokon való részvétel. És mire 
vágyik minden igazi bika? Termé-
szetesen arra, hogy végre a stadi-
on közepén állhasson, a fűrészport 
kapargathassa, és megmutathassa, 
hogy ő az igazi, a legyőzhetetlen 
bajnok. 
Kivéve Ferdinándot. 
Ő nem ilyen bika. Nem érdekli a 
viadal, és nem akar senkit legyőzni. 
Ő a virágokat, a békességet és a 
végtelen mezőt szereti.  
Nem lesz könnyű dolga, míg meggyőzi a világot, hogy 
egyszer egy ilyen bikára is szükség lehet...  
 

HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
Háztartási eszközökből állati szobrok 

Ha meglátunk egy kést, villát, kanalat vagy salátás 
kiszedőt, akkor rögtön tudjuk, mire valók. Így van ezzel 
egy japán hölgy is, aki azonnal valamilyen állatot mintá-
zó szobrot készít belőlük. 
"Csakis olyan eszközöket használok, melyek már hasz-
náltak, vagy akár selejtezésre is kerültek. Célom, hogy 
ezek összességéből valami olyat alkossak, ami élőnek, 
organikusnak tűnik, ráadásul jellegében megfigyelhető a 
mozgás. Ezek a szobrok segítenek megérteni azokat a 
szituációkat, melyek körülvesznek bennünket, és ha vala-
mi konfliktus van, akkor eszünkbe juttatják, hogy mindig 
van egy olyan megoldás, melyben az összes alkotóelem 
békében megfér egy-
mással. Míg közelről 
nézve csak kisebb és 
nagyobb lyukak ösz-
szessége, addig 
messzebbről meglát-
hatjuk benne a csodát 
és a közösség béké-
jét." 

Sayaka Ganz 

FÜRKÉSZ OLDAL 



 

 

MOZGÓKONFERENCIÁN  
VETTÜNK RÉSZT A  
VAJDASÁGBAN 

   Három csodálatos napot 
tölthetett el tantestületünk 
a Vajdaságban, 2017. 
augusztus 22. és 24. kö-
zött. A „Küldetésem van!” 
elnevezésű  nevelési konferencia vendéglátói a 
Nagybecskereken, Muzslyán és Kikindán szolgáló 
iskolanővérek és segítőik voltak. A mozgó képzés 
gazdag és színes programján testvériskoláink 300 
pedagógusa és a Magyar Nemzeti Tanács közremű-
ködésével meghívott 100 vajdasági magyar pedagó-
gus vett részt.  
   Mindannyiunk számára óriási élményt jelentett az 
utazás, amelyek állomásai közt szerepelt Nagybecs-
kerek, Pétervárad, Galambóc és Belgrád. A szentmi-
sék is különleges helyszínen zajlottak, nyitáskor az 
aracsi pusztatemplomban, befejezéskor pedig a kar-
lócai Béke templomában volt együtt az egész közös-
ség. Kiemelkedő eseménynek számított a hajózás az 
Al-Dunán, amely alatt számos neves emléket, híres 
helyet és nevezetességet láthattuk: Galambóc várát, 
a Babakay-sziklát, a Baross-táblát, a Greben-
hegyfokot, a Kis- és Nagy-Kazán-szorost, az egykori 
jelzőállomásokat, Drenkó és Háromtorony várát és 
végül a Vaskapu-szoros bejáratát. A hatórás út alatt 
változatos előadások és műhelyfoglalkozások szol-
gálták a szakmai képződésünket, a „Bizalom” és 
„Bátorság” névre keresztelt konferenciahajókon.  
   Az alkalom kiválóan szolgálta a személyes kapcso-
latok erősödését és a Délvidék alaposabb megisme-
rését. Ezen túl, az utazás a tantestületünk tagjait is 
közelebb hozta egymáshoz, így élményekkel feltöl-
tődve, „lelkesen” kezdhettük minden szempontból az 
új iskolai esztendőt.  
   Hálával tartozunk a lehetőséget biztosító tarto-
mányvezetésnek, Julianna és Petra nővéreknek, házi-
gazdáinknak és mindenkinek, aki munkájával hozzá-
járult a konferencia megszervezéséhez és lebonyolí-
tásához.                                                           Sz.A. 

Kiadja:  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:  
Horváth János  

Szerkesztő: Szabó Anita  
Fotó: Majoros Márton, 

 Mészáros Ildikó 
Tördelés: Hudák Szabolcs 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2017. szeptember-október 

09.30. szo Családi nap, Erasmus+  
nyitórendezvény 

10.06. p Október 6-i megemlékezés 

10.09-10. 
hétfő du., 
kedd de. 

Ebédfizetés 

10.15. v Osztálymise: 5.a, 5.b 

10.20. p Október 23-i műsor 

HÍREK 
Rajz szakkör 

Kedves Diákok! Idén is vár minden kedves érdeklődőt 
az iskolai rajzszakkör pénteken délután 14:00 - 15:30 -
ig a Szent Lukács teremben (rajzterem). A kedves rajzos 
közösség, érdekes gyakorlatokkal és felhőtlen jókedvvel 
vár. A szakkörre minden iskolai tanulót vár Brzózka 
Marek tanár úr.  

SPORT, SPORT, SPORT 
Ötödszörre lehetett sportágak közül választani Makón 

Szeptember harmadik hétvégéjén került sor a hagyo-
mányos Makói Nagy Sport-
ágválasztóra. Az ötödik al-
kalommal megrendezett 
programon több mint har-
minc sportág mutatkozott be, 
amelyeket ki is próbálhattak 
a résztvevők, lehetett talál-
kozni élsportolókkal, edzők-
kel és szakmai tanácsokat is kaphattak az érdeklődők. 
A két napos sporteseményen képviseltette magát a 
SZIGNUM is, az 1.,2. és 3. évfolyamaink és a 
8.b.tanulói kaphattak ötleteket, hogy mit sportoljanak.  

Kick-boksz sikerek 
Székelyhidi Apor (6.b) a szeptember 17-én megrende-
zett makói megmérettetésen aranyérmet szerzett. Ugya-
nitt, Székelyhidi Hanna (2.b) a dobogó második fokára 
állhatott fel. Gratulálunk! 

Foci szakkör 
Czebe Norbert tanár úr az idén is várja a focizni szere-
tő diákokat. Az edzések időpontjai: hétfőn 14.00-14.45
-ig az 1-2-3. évfolyamnak, kedden 14.30-15.15-ig a 4
-5. osztályosoknak és kedden 15.15-16.00-ig a 6-7-8-
os tanulóknak. A jelentkezés és a tagság feltételeiről 
tanár úr ad tájékoztatást.  

Kedves rejtvényfejtők! A színező x-el jelölt tartományait 
sötétre színezve egy olyan kódot hozhatsz létre, ami 
digitális alkalmazással leolvasható. Használd okos tele-
fonodat, webkamerádat a megfejtéshez! A beolvasás-
hoz "qr code reader", "qr kód olvasót" tölts le. 

Légy Te a legügyesebb megfejtő! 
Brzózka Marek tanár úr 
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