
 

 

        

XIII. évfolyam 10. szám 2017. október 

A Szent István Egyházi Általános Iskola   

és Kollégium havilapja 

2017/2018: LELKES ÉV 

 
SINKA ISTVÁN: ÜDV NÉKED IFJÚSÁG 

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép! 
ki lángban és vérben születtél meg újra 

három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!  
Melyik nép írta fel mostanában nevét 

így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja? 
S mely nép beszélt így önmaga nevében, 

mint angyal, mikor a harsonáját fújja? 
Bús igájának fájára írja hát, 

s mint annyiszor a megsárgult ezer évben 
vérrel és vassal tanítja zsarnokát. 

A SZIGNUM iskolai ünnepségére október 20-án, pénteken, 8 órakor került sor, a 8. évfolyam előadásában.  
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SZENT ERZSÉBET BÁL 
SZENT ERZSÉBET BÁL 11. ALKALOMMAL 

November 18-án lesz a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium hagyományos 
Szent Erzsébet bálja. 11. alkalommal rendezi meg az intézmény ezt az ünnepi alkalmat. Az idei 
bál az iskola célkitűzéseivel összhangban „lelkesen” zajlódik majd; ezúttal is megelevenednek a 
már ismert szokások, lesz kenyérszentelés és kézműves vásár is a Korona Szálló dísztermében. A 
Szent Erzsébet bál bevétele ezúttal is az intézmény alapítványának céljait szolgálja. 

EMLÉKEZZÜNK HALOTTAINKRA! 
Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami el-
múlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fáj-
dalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bá-
natos, ködös álomra készülő ragyogása.                                (Fekete István) 
 
November 1. Mindenszentek napja: mindazon megdicsőült lelkek ünnepe, akik-
ről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-külön, név sze-
rint nem emlékezik meg. 
November 2.: Halottak napja, a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja.  

ARANYOSI ERVIN: ŐSZI SÜNI 
 

Őszi süni vagyok, az avarban járok,  
élelmet keresek, – mikor, mit találok. 

Apró gyümölcsöket,  
néha egy-egy almát, 

ezzel építem fel raktáram tartalmát. 
Készülök a télre, mikor nem lesz semmi, 

akkor is legyen majd a süninek enni. 
Visszavonulok majd,  

nagyon sokat alszom, 
a lélegzetemtől mozog csak  

a bajszom. 
Mikor felébredek pici pocim éhes, 

gyümölccsel megtömni  
akkor esedékes… 

 

FORMA A VÍZ ALATT 
A balatonalmádi szoborparkban 

állították ki Brzózka Marek alkotását 
Balatonalmádiban egy különleges 
park található, amelyet Veszeli Lajos 
festő- és grafikusművész álmodott 
meg. A városközpont közelében talál-
ható „Kézfogás” Európa Szoborpark-
ban minden esztendőben más-más 
nemzet alkotóinak műveit állítják ki. 

2017-ben lengyel művészek munkáival lehet megismer-
kedni, köztük kollégánk, Brzózka Marekéval is.  
   Szobrászművész-rajztanárunk műve a „Forma a víz 
alatt” címet viseli és egy éppen elsüllyedni készülő ladi-
kot ábrázol. Gratulálunk! 



 

 

GÓLYAHÍR 

AZ IDEI TANÉVBEN ÖT ÚJ KOLLÉGÁVAL BŐVÜLT  
A SZIGNUM TANTESTÜLETE 

 
Bedő Boglárka Éva: Makón születtem, a 
Bartók Béla Ének–Zenei Általános Isko-
lában kezdtem tanulmányaimat. A sze-
gedi Tömörkény István Gimnázium és 
Szakközépiskolában érettségiztem szol-
fézs-zeneelmélet szakon. Diplomámat 
az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán 
szereztem, ének-zene, karvezetés sza-
kon. Makón élek családommal, 4 kisfiú 
édesanyja vagyok. Szerettem volna egy jó közösség/
csapat tagja lenni, úgy érzem, ezt itt a SZIGNUM-ban 
megtaláltam. A felső tagozat 5-6-7. évfolyamain tanítok, 
mint ének-zene tanár, a 3.a osztályban napközis nevelő-
ként tevékenykedem. 
Célom, hogy a mai fiatalok látásmódját, elsősorban zenei 
ízlését szélesítsem. Szeretném elérni, hogy nyitottak legye-
nek egymással szemben, tanulják meg elfogadni egymást 
olyannak, amilyenek. Ehhez nagyon sokféle zenét szeretnék 
bemutatni nekik, és az ezekre adott reakciókból kiindulva 
indítunk el beszélgetéseket, ahol mindenki elmondhatja vé-
leményét a hallottakról. A népzenétől juthatunk el a fiata-
lok körében népszerű zenékig. Szeretném nekik megmutatni, 
hogy amiket ma hallgatnak, az honnan ered, hogy a zene 
egy folyamat, amely állandóan változik, a kor ízlésének 
megfelelően. 
A SZIGNUM-ot nagyon szeretem, a kollégák nagyon segí-
tőkészek és elfogadóak. A diákok kedvesek, alapvetően jól 
reagálnak az újdonságokra, az órákon a nagy többség 
együttműködő. Szeretek velük dolgozni, és ahogy egyre 
jobban megismerjük egymást, annál könnyebb a közös 
munka. Pozitív tapasztalatom, hogy nem hallok egymással 
szemben durva és sértő megjegyzéseket, nem látok telefont 
nyomkodó diákokat és a társas kapcsolatok dominálnak. 
Szabadidőmben elsősorban a gyermekeimmel vagyok, ha 
tehetjük, sokat játszunk együtt. Mivel fiaim vannak, ez álta-
lában birkózásban vagy focizásban nyilvánul meg, ha az 
időjárás lehetővé teszi. Ezen kívül tortákat sütök (rendelésre 
is), de szívesen készítek egyéb sütiket is csak azért, hogy 
legyen otthon valami, és főzni is nagyon szeretek. 
 
Németh-Kiss Krisztina: A gyermekkoro-
mat Királyhegyesen töltöttem és jelenleg is 
itt élek. Általános iskolai tanulmányaimat 
Királyhegyesen és Makón folytattam, 
érettségit a makói József Attila Gimnázi-
umban szereztem. Tanítóként a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagó-
gusképző Karán végeztem magyar művelt-
ségterülettel. A legfontosabbak számomra 
– mint ahogy az iskola számára is – maguk 
a gyermekek. Elengedhetetlennek tartom a tanulók kompe-
tenciáinak fejlesztését a lexikális tudás „átadása” mellett. 
Arra törekszem, hogy képességeiket, készségeiket fejlesz-
szem az életkori sajátosságaik, illetve az egyéni képessé-
geik figyelembevételével. Továbbá lényegesnek tartom 
még a motivációjuk és a lelkesedésük állandó fenntartását. 
Igazából a SZIGNUM választott engem ☺, de az állásin-
terjú után számomra sem volt kérdéses, hogy ebben az in-
tézményben szeretnék tanítani.  Római katolikus lévén telje-

sen azonosulni tudtam az iskola elveivel, céljaival. Jelenleg 
az 5.b, és a 6.a,b osztályokban tanítok magyar nyelv és 
irodalmat, illetve a 3.b osztályban vagyok napközis tanító. 
Szűk kéthónapnyi ittlét után teljes mértékben pozitív a be-
nyomásom az iskoláról, a diákokról és a kollégákról is. 
Kezdeti félelmeimet gyorsan eloszlatta a munkatársak és a 
gyerekek segítőkészsége, kedvessége. Pályakezdőként a 
legfőbb célom az, hogy minél több tapasztalatot gyűjtsek 
és minden olyan lehetőséget (továbbképzések, konferenci-
ák) kihasználjak, ami a szakmai tudásomat tovább gyara-
pítja. 
 
Kerekesné Dócs Nikoletta Györgyi: Gyer-
mekkoromat és fiatalabb éveimet Budapesten 
töltöttem, szülővárosomból Makóra a család-
alapítás miatt költöztem. Jelenleg is itt élek, 
10 éves gyermekemmel és férjemmel. A pe-
dagógus pálya iránti érdeklődésem először a 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál végzett 
munkám során jelentkezett, ahol főelőadóként 
gyermekek ifjúsági tűzvédelmi nevelése volt a 
fő feladatom. Tanítói diplomámat természetis-
meret műveltségi területtel a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem 2005 
nyarán.  
Gyermekem születése után egy alapítványi fenntartású 
szakképző iskolában helyezkedtem el, ahol öt évig dolgoz-
tam pedagógusként. Az esti tagozatos képzéseken elsősor-
ban üzleti kommunikáció, üzleti etika, ügyvitel tantárgyakat 
tanítottam. Mindeközben közoktatási vezető és pedagógus 
szakvizsgára készültem és egyetemi szintű tanulmányokat 
folytattam nyelv- és beszédfejlesztő tanár (MA), valamint 
alkalmazott nyelvészet (MA) szakokon. A bölcsészképzésen 
belül érdeklődésem továbbra is a természettudományokhoz 
kötődött, ahol elsősorban pszicholingvisztikai (kétnyelvű 
mentális lexikon) és neurolingvisztikai (afázia) kutatásokat 
végeztem. A HSZC Návay Lajos Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola tantestületébe először 2012-ben kaptam meghí-
vást nappali tagozatos tanulók oktatására, ahol információ-
kezelés tantárgyat tanítottam. Az intézményben azóta is 
óraadóként tanítok. Szeretem a kihívásokat és minden kor-
osztályt örömmel tanítok. A középiskolai tanítás alatt na-
gyobb rálátásom lett a fiatal generáció igényeire, érdeklő-
dési körére, a pályaválasztás nehézségeire. Az itt szerzett 
tapasztalatokat általános iskolai munkám során is igyek-
szem kamatoztatni.  
Motivációmhoz a gyerekek lelkes hozzáállása, a szülők 
elismerése, vezetőim és kollégáim támogatása, a peda-
gógus pályán eddig eltöltött színes és változatos eszten-
dők mind hozzájárultak. Munkám során a magas szintű 
szakmai tudásra épülő nevelést, oktatás tartom elsődle-
ges célként. Ezért módszertani ismereteim, pedagógiai 
kultúrám folyamatos megújítására törekszem.  
Pedagógiai pályám jelentős állomásának tartom, hogy 
hozzájárulhatok a SZIGNUM Iskola sikereihez, életének 
színesítéséhez. A SZIGNUM tantestületét, légkörét koráb-
ban már szülőként is megismerhettem. Az itt szerzett po-
zitív tapasztalatok birtokában reméltem, hogy egyszer 
én is részese lehetek ennek a barátságos, családias han-
gulatú környezetnek. Jelenleg környezetismeretet (2.a), 
testnevelést (2.b és 3.b), valamint magyar (3.a) tantár-
gyakat tanítok az intézményben.  
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GÓLYAHÍR 
Czebe Norbert: Makói vagyok, 23 éves 
koromig itt is éltem. Jelenleg Szegeden 
élek. Az érettségi megszerzése után a 
Szegedi Tudományegyetem hallgatója 
lettem, majd a tanulmányaimat is itt fejez-
tem be, testnevelés - történelem tanár 
szakon. Törekszem a következetesség el-
vét betartani és betartatni tanulóimmal. 
Tanév elején átbeszéltünk néhány olyan 
elvárást a diákokkal, amelyhez végig 
tartani fogom magam. Úgy gondolom, a tanulóknak szüksé-
ge van a pontos útmutatásra, arra, hogy világosan lásson, 
tudja, mire számíthat a pedagógusától. Diákéveimben nem 
szerettem azokat a tanárokat, akik egyik nap A-t, másik 
nap B-t mondtak, hiteltelenné váltak a szememben. A SZIG-
NUM-ban testnevelést tanítok az 5.a és b, 6.a és b, 7.a és 
b osztályoknak, illetve labdarúgó szakkört is tartok minden 
évfolyam számára. Mielőtt az első munkanapon beléptem 
volna az iskolába, egy egészséges drukk fogott el. Nem 
tudtam, hogy mire számíthatok, hiszen 1-2 kollégától elte-
kintve, senkit nem ismertem. Már az első pillanattól fogva 
megfogott az a családias, segítőkész légkör, amely az ér-
kezésemkor fogadott. Jó érzéssel tölt el minden tanítási 
napon, hogy a tanáriba belépve nem megcsömörlött, ha-
nem egy jó kedélyű, pörgős társaság fogad. A testnevelést 
tekintve az iskola infrastrukturálisan jól felszerelt, számomra 
ideálisak a munkakörülmények. Az osztálylétszámok na-
gyon jól vannak elosztva, imádom, hogy egy családias kö-
zegbe jövök minden nap. Diákok hozzáállásával meg va-
gyok elégedve, partnerek a napi munkában. Új pedagó-
gusként biztosan nem könnyű nekik sem megszokni a rigo-
lyáimat, de azon vagyok, hogy mihamarabb kialakuljon 
egy egészséges munkamorál. Segítőkészségük példaértékű, 
néhány dologban rájuk voltam utalva az első 1-2 hétben. 
Kissé kérkedve fogadtam válaszaikat, hiszen én is voltam 
gyerek, nem tudtam, hogy mikor vezérli őket az önös ér-
dek, de szerencsére nem csak segítőkészek diákjaim, hanem 
becsületesek is. Szeretném a gyerekek körében is megértet-
ni, hogy a testnevelés egy készségtárgy, így van, aki fizikai 
adottságai miatt jobban, míg más kevésbé teljesít jól, hiába 
is akarja, hogy nagyon jó eredményt érjen el. Szeretném, 
hogy a differenciált oktatás az óráimon megjelenjen, és a 
diákok tudják is, hogy egyes tanulók miért kapnak könnyí-
tést, esetleg nehezítést a tanórán.  A labdarúgás az egyik 
nagy szerelmem. Szegeden labdarúgó-edzőként is dolgo-
zom, hiszen már korábban megszereztem az ehhez szüksé-
ges képesítést, amit a későbbiekben szeretnék magasabb 

fokra emelni. 9-10 éves gyerekekkel foglalkozom. Komoly 
ambícióim vannak edzőként, így folyamatosan képzem ma-
gam. A kevés hazai szakirodalom mellett a külföldi szakiro-
dalmakat olvasom, illetve a 21. századi lehetőségeket ki-
használva, az interneten kutakodom. Emellett, ha folyama-
tos sérüléseim engedik, még mindig aktívan veszek részt a 
pályán, az Algyő megye 1-es labdarúgó-csapatának va-
gyok a tagja, jelenleg sajnos csak papíron, hiszen a boka-
szalag-szakadásom, majd a júniusi műtétet követően nem 
vagyok még teljesen hadra fogható. 
 
Moró Ágnes: a SZIGNUM angol 
nyelvtanáraként dolgozom. Angol-
német szakos diplomámat az Egyesült 
Államokban szereztem. Életem jelen-
tős részét a tengerentúlon töltöttem, 
Magyarországon dolgoztam a Mary-
land-i egyetem kihelyezett tagoza-
tán, Taszáron, később Kaposvárott és 
Szegeden. Számomra nagy segítség, 
hogy sok nyelvi és oktatási tapasztalattal rendelkezem. 
Munkámban lényegesnek tartom a precizitást, a megbízha-
tóságot, legfontosabbnak pedig a célnyelvi kommunikáció 
kialakítását és fejlesztését. Szívesen olvasok, szeretem a 
természetet és az állatokat. Az utóbbi 3 évet Alaszkában, 
Anchorage városában töltöttem.  Egy alapítványi iskolában 
felnőtteknek tanítottam angol nyelvet, valamint állampol-
gársági vizsgára felkészítő kurzusokat tartottam.  
Ez az iskola részben legális bevándorlók oktatásával fog-
lalkozik. A tanulók életkora 20 évestől a 70 évesig terjedt.  
Az osztályomban 25 „diák” volt, akik legalább 20 külön-
böző nyelvet beszéltek. Jöttek a Dominikai Köztársaságból, 
Szomáliából, Nigériából, Kongóból, Peruból, Nepálból, 
Indiából, Ukrajnából, Kínából, Dél-Koreából és Vietnamból. 
A végtelen türelmet, nagy toleranciát igénylő feladat 
egyedülálló és felejthetetlen élményt nyújtott számomra. 
Alaszkában élni, naponta szembesülni az Isten alkotta, gyö-
nyörű, ám vad természettel, nagyszerű volt. Ugyanakkor 
átélni a 7 hónapig tartó, brutálisan hideg teleket, a med-
vék, szarvasok váratlan megjelenését a lakókörnyezetben, 
egyben embert próbáló élethelyzet is. 
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LÁTOGATÁS A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 
„A játékban bármi lehetek” – Játékos könyvtári foglalkozás a játékról 

Az Országos Könyvtári Napok keretében idén is változatos programokat kínált a József 
Attila Városi Könyvtár. Ez alkalommal az 5. a osztály részt vett Joó Zsoltné 
gyermekkönyvtáros kolléganő foglalkozásán. Az alkalomról Lenhardt Ákos összefoglaló-
jának részletét közöljük. 
„Egy hon- és népismeret és egy irodalomórán igazi gyerekjátékokat próbáltunk ki: ösz-
sze kellett rakni egy verset, vakfogóztunk, seprűtáncot játszottunk, majd kipróbáltuk, 

milyen lenne búgócsigának lenni. Ezután ki kellett választani egy játékot, amivel szívesen játszottunk, amikor kicsik 
voltunk – így alkottunk csoportokat. Ezután a kiállított, régi játékokkal kapcsolatos kérdéseket kellett csoportokban 
megválaszolnunk: kié lehetett az adott játék, mi volt a legszebb és legszomorúbb pillanata...” (Lenhardt Ákos) 

Ezt követően Pieter Brueghel Gyermekjátékok c. képét nézegették, amelyen kétszáz körüli gyerek közel nyolcvan 
korabeli játékot játszik.          Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

Kicsinyek kórusa 
Szeretettel várunk minden lelkes, énekelni szerető 3-4-5-6-7. osztályos diákot hétfőként 14-14.45-ig a művésze-
ti Szt. Lukács terembe. Népdalok, népdalfeldolgozások, egyházi és egyéb ünnepi énekek, valamint vidám, szóra-
koztató dallamok tanulása, éneklése vár ránk. Ha hangszerrel szeretnél csatlakozni, akkor is jelentkezz nálunk. 
Szeretettel: Piroska néni és Bogi néni 

Sakkoktatás 
Sakkoktatás indul az őszi szünet után a SZIGNUM-ban a Makói SVSE Sakk Szakosztályának szervezésében. Jelent-
kezéshez az iskola titkárságán található “jelentkezési lap” kitöltése szükséges. További információk: Horváth Zsolt 
30/427-07-12, makoisvse@gmail.com 

Foci szakkör 
Czebe Norbert tanár úr az idén is várja a focizni szerető 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 ta-
nulóknak. A jelentkezés és a tagság feltételeiről tanár úr ad tájékoztatást.  

Kerékpáros Baráti Kör 
A sok szép megvalósult úti céllal és kilométerrel büszkélkedő társaság szeretettel várja az érdeklődő bicajosokat 
évközi kisebb túrára, kirándulásra, melyeket plakáton hirdet meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör képvi-
selteti magát, és ügyességi feladatokkal várja a diákokat. Programjainkra mindenkit szeretettel várunk! Szerdán-
ként 15 órától az érdeklődőknek kerékpáros ügyességi, kerékpár szerelési és KRESZ ismeretekből szakkört szerve-
zünk. Jelentkezni Horváth János igazgató úrnál lehet.  

Rajz  
Az idén is minden rajzos tanulót várunk pénteken délután a rajz szakkörre. Az alsós és felsős diákoknak pénteken 
délután 14:00 – 15:30-ig tart a rajzteremben az alkotómunka. A szakkör célja, hogy jó közösségben fejlesszük 
kézügyességünket és új rajzi technikákat ismerjünk meg. Jelentkezni péntekenként Marek tanár úrnál lehet. 

Orosz szakkör 
Újraindult az orosz szakkör. ☺ Péntekenként délután hangos zenével és vidám gyerekekkel 
telik meg a 8.b osztály terme. Tíz jelentkező az idén is érdeklődést mutatott az orosz nyelv 
iránt, akik közül néhányan – talán tavalyi moszkvai élményeik ébrentartására – járnak a 
szakkörre, Mészáros Ildikó tanárnőhöz.  

 

Tartalmas időtöltést kínálunk délután is! 
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SZENT GELLÉRT IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye védőszentjének, Szent Gellértnek ünnepnapján rendezte meg az 
Ifjúságpasztorációs Iroda hagyományosan az ifjúsági találkozót, amelyen a SZIGNUM 7. és 8. 
évfolyamos diákjai is részt vettek. Az Alsóvárosi Ferences Templomban és a Karolina Általános 
Iskolában és Gimnáziumban szervezett esemény központi témája az idén a „Kitartás” gondolata 
köré épült. A tartalmas előadások és érdekes beszélgetések mellett, flashmob és ügyességi játé-
kok várták a résztvevőket. A nap vendége volt Hirling Zsolt világ- és Európa-bajnok evezős is. A 
napot közös szentmise zárta az Alsóvárosi Ferences Templomban.  

FÓKUSZ - SZAK-KÖR-KÉP 

MERRE TOVÁBB? ÜZEMLÁTOGATÁSOKON JÁRTAK DIÁKJAINK 
   A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017 őszén is szervezett üzemlá-
togatásokat az általános iskola utolsó évfolyamai számára. A pályaorientációs képzé-
sek keretein belül zajló helyszínbejárásokon a diákok makói szolgáltatókat ismerhettek 
meg. A SZIGNUM tanulói a Váll-Ker Kft-nél és a Grand Hotel Gloriusban jártak. 
Mindkét látogatáskor a résztvevők megismerkedhettek a különböző szakmák követel-
ményeivel és tevékenységeivel. 

DOGA-BAKIK HETEDIKESEK TOLLÁBÓL 
Verscím: „Pannonius dicsérete” – ha végiggondoljuk, a szerzőnek igaza van ☺ 
Egy katonaének: Mi a műfaja? Ki a szerzője? vitézi ének – Csokonai Vitéz Mihály (A név kötelez, amúgy Balassi-
vers.) 
„Janus Pannonius megírta első magyar versét” – új felfedezés ☺, hiszen mai tudásunk szerint mindet latinul írta és 
fordításokban olvashatjuk. 
Az epigramma egyik ismertetőjegye: „csattanós” – az a pofon, az epigramma legfeljebb csattanóra végződik. ☺ 
Balassi Bálint „képtelen volt az unokatesóját feleségül venni” – pedig biztosan fájt a foga Sárospatak várára. ☺ 
„Csokonai ipari családban született.” – mert ugye van ipari, mezőgazdasági… ☺ 

Közreadta: Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

GALAMBOKAT IS RÖPTETTÜNK A CSALÁDI NAPUNKON 
   Gulyáslevest főztünk, pogácsát és palacsintát is sütöttünk szeptember végi Családi napun-
kon. A hagyományos programunkon galambröptetéssel ünnepeltük Erasmus+ pályázatunk 
elindulását. A közel hatszáz résztvevő negyven állomás feladatait teljesíthette.  
   Kézműves foglalkozások, csapatjátékok és sportos programok közül válogathattak 
azok, akik ellátogattak a SZIGNUM Családi napjára. A 11. alkalommal megrendezett 
közösségi alkalmon negyven állomás feladatait lehetett teljesíteni. – Próbáltunk nagyon 
változatos és színes kínálatot összeállítani, melynek szervezésébe bevontuk diákjainkat, a 
szülői munkaközösséget és a pedagógusainkat is. Teljesen magunkénak érezzük ezt a 
napot, magunknak főzzük az ebédet és arra törekszünk, hogy maradandó élményt nyújt-
sunk a családoknak – tájékoztatott Vargáné Nagyfalusi Ilona szervező, aki magára vál-
lalta a hatszáz adag, rendkívül finom gulyásleves elkészítését is. Ezen kívül más gasztro-
nómiai lehetőségek is voltak, lehetett pogácsát sütni és egészséges falatokat kóstolni, 
amit aztán sportos és ügyességi feladványokkal bárki le is dolgozhatta rögtön; felmehe-
tett a harangtoronyba, tízféle csapatjátékba kapcsolódhatott be és focizhatott is. Min-
den generációra gondoltunk a szervezéskor, az óvodás korosztálytól egészen a nyugdí-
jasokig kínáltunk változatos időtöltést, a Nemzedékek hídja elnevezésű projektünk kap-
csán. – Ennek az EFOP pályázatnak a célja, hogy a társadalmi szerepvállalást erősítsük 
a közösségek építésével, és kapcsolatokat építsünk generációk között is – tudtuk meg 
Gulyás Attila pályázati felelőstől. 
    Egyik gyakorlati példája, hogy létrejött a SZÖSZ, a SZIGNUM Önkéntesek Szövetsé-
ge, akik a segítőket összefogva, együtt munkálkodnak az iskolánkért.  A Családi napon 
egy másik projekt elindulását is ünnepeltük, amelyben koordinátorként az erőszakmentes 
kommunikáció kortárs mediáción át történő megvalósulását célozzuk meg. Partnerként 
Németország, Finnország, Olaszország, Portugália és Törökország egy-egy iskolája 
csatlakozott be az Erasmus+ programba. A nemzetközi találkozók helyszíne Makó lesz, 
amelyre minden résztvevő már egy-egy bemutatkozó kisfilmmel készült. A virtuális uta-
zás a nemzeteket népszerűsítő standokon is folytatódott, és galambok röptetése szimboli-
zálta a partnerség kezdetét. A sokszínű és jó hangulatú napunkat kora délután közös 
ebéd zárta a szabadban.                                                                          Szabó Anita 

Csak SZERETET tért haza! 
Varga Tamás nagylelkű támogatásának köszönhetően, tíz galamb vett részt a Családi 
nap projektnyitó, röptetési akciójában. A madarak lábára egy-egy kis papírlapot erősí-
tettünk, a pályázatot és a SZIGNUM-ot jelképező szavakkal, plusz az értesítési telefon-
számmal. A tíz szó: bizalom, bátorság, család, hagyomány, hit, kapcsolat, közösség, lelkese-
dés, összetartás és szeretet volt. Mint azt a felajánlótól megtudtuk, vissza csak SZERETET 
tért, BÉKESSÉG és ÖSSZETARTÁS pedig új otthonra találtak. Valószínűleg a többiek is 
(galambdúc takarításkor még kerülhetnek elő másoknál).  
Köszönjük az iskola tanulóinak, családjaiknak, dolgozóinknak és valamennyi támogatónknak 

önzetlen munkáját a nap sikeres lebonyolításában. - a szerk. -  
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10 ÁLLOMÁST VEZETTEK NYOLCADIKOSAINK A CSALÁDI NAPON 
   Az utóbbi években kezd hagyománnyá válni, hogy a legnagyobbakat kérjük meg 
a családi napon állomásvezetésre. Ez az évfolyam tavaly is ugyanebben a szeren-
csés helyzetben volt, immár 2. alkalommal taníthattak játékokat kisebb iskolatársaik-
nak.  
   Örömmel vállalták a feladatot, s így megérezhettek valamit abból az 
„életérzésből”, ami annakidején nekünk a cserkészet keretében természetes volt. Né-
hány magyaróra „áldozatul esett” ugyan, de az öröm tükröződött az arcokon, ami-
kor csapatépítés címén játékokat tanítottak előbb saját osztályuk tagjainak, később 
pedig kisebbeknek.  
   Mert bizony az együttműködés képessége nagy kincs, s az minden korosztályban fejleszthető.   Számomra pedig 
külön öröm volt látni, amint a 4.b osztály tagjainak családi napról készült rajzain visszaköszönni láttam a „Keresd 
meg a fádat!” c. játék egyik jelenetét, valamint egy csoport gyerek képét a zöld mezőn, illetve egy menetlevelet 
aláíró állomásvezetőt.              Mészáros Ildikó tanárnő   

MÚLT-IDÉZŐ 
 

Az aradi vértanúk emléknapján tartottuk első „rádiós” iskolai ünnepségünket az iskolaközösség 
számára. Az újszerű formában zajlott megemlékezés méltón tisztelgett hőseink előtt. Köszönjük 
a 7. évfolyam tanulóinak előadását és felkészítő tanáraik munkáját!   



 

 

HIT-ÉLET 
MÁSOLJÁK ÉS ILLUSZTRÁLJÁK IS A BIBLIÁT EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN 

 
   Egyedülálló ötletet valósít meg a Makó-belvárosi katolikus egyházközség. Nem csak 
lemásolják, de saját illusztrációkkal is ellátják a szentírási részeket. „A mi Bibliánk” ak-
cióban már elkészült öt kötet és Adventre várható a hatodik is. 
   Két esztendeje valósult meg Benyik György, szegedi plébános atya kezdeménye-
zése, amelynek során a Szent Gellért plébániaközösséghez csatlakozók lemásolták 
a Biblia szövegét. A kéziratot zarándokcsoport vitte el a Vatikánba és adta át Fe-
renc pápának. –  Innen ered a mi alapötletünk, azzal kiegészítve, hogy mi nem csak 
leírjuk, de egyedi illusztrációkkal is díszítjük a szentírási sorokat. 2015 húsvétján indult útjára a projektünk, és a na-
gyobb egyházi ünnepek jelentik a másolási időszakok állomásait. A felhívásba mindig sokan kapcsolódnak be és 
ennek köszönhetően már teljesen elkészült a négy evangélium és az Apostolok Cselekedetei rész is – tudtuk meg a 
„A mi Bibliánk” akció szervezőjétől, Nyúl Patrícia M. Fidelis nővértől.  
   Az öt könyvet beköttették, és így hozzáférhetővé váltak a közösség tagjai számára. – Egy saját állvány készült a 
tárolásukra, felül mindig a legfrissebb darabbal. Itt lehet a többit is megtekinteni, illetve hétvégenként mindig egy-
egy család haza is viheti őket, hogy otthon is lehessen lapozni akár a legkisebbeknek is. A legfontosabb célunk az 
volt, hogy olvassák, forgassák a Bibliát – mondta a Boldogasszony Iskolanővérek rendjének tagja. 
   A szerzetes a koordinátora a hatalmas vállalásnak. Ő jelöli ki az egyes részeket és osztja szét az önként jelent-
kezőknek azokat. Természetesen mindent precízen felír, hogy utána az összegyűjtésnél is tudja, ki mit vállalt. A má-
solásnak szigorú szabályai vannak, hogy egységesek legyenek a lapok. – Ilyen például, hogy pontosan kell a feje-
zet- és versszámokat is jegyezni, valamiképpen díszíteni kell a részletet és aláírni, hogy látható legyen, ki készítette 
– tudtuk meg a nővértől.  
   A makói közösség jelenleg Szent Pál apostol nagyobb leveleit veti papírra adventig, amely feladatot 88 család 
között osztották szét. Ha ez elkészül karácsonyig, utána már csak a többi páli és a zsidókhoz írt levél, valamint a 
Jelenések könyve marad, hogy elkészüljön a teljes, illusztrált Újszövetség.   Az, hogy az Ószövetséget is elkészítik-e 
ilyen módon, még nem tudják, de látva az egyházközség lelkesedését, ez majdnem biztosra vehető.   
   Az országban feltehetően egyedülálló vállalás elkészült könyvei nem csupán nyomtatott formájukban tekinthetőek 
meg, de elektronikusan is a Szent István Király Plébánia honlapján, a www.makobelvaros.hu oldalon.             Sz.A. 
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        ÚJRAINDULT A SZENT ISTVÁN SZABADEGYETEM 
– Pálfai Zoltán atya tartotta az új évad első előadását – 

 

   Izgalmas kérdésekre kereste előadásában a válaszokat ma Pálfai Zoltán római katolikus 
plébános. A SZIGNUM Szent István Szabadegyetemének évadkezdő alkalma a keresztény-
ség egységének és sokféleségének témáját kutatta. 
   A makói Szent István Szabadegyetemet 2008-ban hívta életre a makói SZIGNUM 
Iskola azzal a céllal, hogy közéleti, kulturális és tudományos előadásoknak helyet adva, 
értékközvetítő szerepet vállaljon fel. Hét évada alatt, olyan ismert személyiségeket lá-
tott vendégül többek között, mint Jelenits István, Papp Lajos, Csókay András, Novotny Zoltán, Levente Péter, Lackfi 
János, Berecz András és Monspart Sarolta. – Törekedtünk arra, hogy olyan előadóakat szólítsunk meg, akiknek élet-
pályája, munkássága példaként állítható mások elé, és ismertségük révén itt Makón, közösségteremtő erővé is vál-
hatnak – tájékoztatott Horváth János, a házigazda Szent István Egyházi Általános Iskola igazgatója. A szabadegye-
tem két év szünet után, idén indult újra az eredeti szándékkal, de azzal a különbséggel, hogy a saját kincseket mu-
tatja be, tehát a szűkebb régióban lévő kutatóknak, gondolkodóknak és alkotóknak is biztosít a jövőben bemutatko-
zási lehetőséget.  
   Az új évad első alkalmán Pálfai Zoltán makói plébános „Egység a kereszténységben – egység a sokféleségben” 
címmel tartott előadást. – Kétezer év alatt sokféle hittudományi megközelítés került elő, viszont teljesen egyértelmű a 
szentírási alapokon, hogy a hit, az Úr és a keresztség is egy – foglalta össze értekezésének lényegét Pálfai atya, 
akihez az ökumené különösen közel áll. A makói hívekkel évente zarándokol Taizébe és korábbi szolgálati helyén is 
rendszeresen szervezett a témával kapcsolatos programokat. A különböző egyházi közösségek összetartásával kap-
csolatban úgy véli, hazánkban nem rossz a helyzet, de van még javítani valónk. - Az előrelépés egyik útja lehet a 
szegények melletti elköteleződés, mert a szociális érzékenység egy jellé válhat a nem hívők számára, hogy képesek 
vagyunk összefogni és együtt segíteni másokon – értékelt az előadó, aki zenebarátként Bach Máté-passiójának egy 
koráljával zárta gondolatait.   

MÚLT-IDÉZŐ 
A REFORMÁCIÓ KINCSEIRŐL ÉRTEKEZTEK A KORONÁBAN 

   Előadást tartott szeptember 15-én a Koronában Dr. Laurinyecz Mihály, a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Teológiai Karának professzora. Az „Amit a katolikusság kapott a 
reformációtól” című értekezés a makói Egyházak Éve programsorozat alkalma volt. 



 

 

SZIGNUM OLDAL 
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FÜRKÉSZ ROVATBA 
- válogatta az IDB – 

                   

HÍRESSÉGEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 

Október: Szabó Magda  

 József Attila díjas, Kossuth díjas 
magyar írónő. 
100 éve, 1917. október 5-én szüle-
tett Debrecenben.  
Híres munkái: Az ajtó és Abigél című 
regények, Tündér Lala meseregény, 
A lepke logikája című esszé. 
 

Tények: A Holdról  

• Több mint negyven éve nem volt ember a Holdon. 

• A Hold nem úgy néz ki, ahogy a Földről látszik, nem 
teljesen gömb formájú, inkább kissé tojás alakú és min-
den évben távolabb kerül a Földtől. 

• A holdra-szállás szoftverét egy nő írta, Margaret Ha-
milton, akit a NASA-nál ki is tüntettek.  

• Dolgok, melyeket a Holdon hagytak az űrhajósok: 12 
pár űrbakancs, 2 golflabda, 6 amerikai zászló, egy 
alumínium szobrocska, egy űrhajós családi fotója, egy 
szilíciumlemez - rajta Eisenhower, Kennedy, Johnson, 
Nixon és még világszerte 73 ország vezetőinek jókí-
vánságait tartalmazó üzenettel. 

• 34 milliárd forintnak megfelelő összegbe kerül egy 
Hold körüli utazás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LELKES GONDOLATOK:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy perc humor:  

 
 
 

 Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Szörnyen boldog család 
– német családi animációs film 
Wishbonék messze nem a legboldo-
gabb család. Emma, egy csőd szélén 
álló könyvesboltot vezet, míg férje, 
Frank túl sokat dolgozik és szenved 
zsarnok főnökétől. Öntudatos lánya, 
Fay, épp az első szerelmet éli meg, 
míg fiát, a kis zsenit, Maxot csúfolják 
az iskolatársai. De ez még nem min-
den! Egy jelmezes buliban egy gonosz boszorkány ször-
nyekké varázsolja őket… Kalandos hajsza indul a ba-
nya után a fél világon át, és minden leleményességükre 
szükségük van, hogy megtörjék az átkot. A szokatlan 
kaland során Wishbonék jónéhány igazi szörnnyel is 
megküzdenek. 
Nos, a családi boldogság felé vezető út tele van bukta-
tókkal és éles kanyarokkal… 
HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
Háztartási esz-
közökből állati 
szobrok. Ha 
meglátunk egy 
kést, villát, ka-
nalat vagy salá-
tás kiszedőt, 
akkor rögtön 
tudjuk, mire va-
lók. Így van ez-
zel egy japán 
hölgy is, Sayaka 
Ganz, aki azon-
nal valamilyen állatot mintázó szobrot készít belőlük. 

Kedves rejtvényfejtők! A színező x-szel jelölt tartomá-
nyait sötétre színezve egy olyan kódot hozhatsz létre, 
ami digitális alkalmazással leolvasható. Használd okos- 
telefonodat, webkamerádat a megfejtéshez! A beolva-
sáshoz "qr code reader", "qr kód olvasót" tölts le. Légy 
Te a legügyesebb megfejtő!       Brzózka Marek tanár úr 
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HÍREK 
Gólya-kvíz 

Nyolcadikosaink 2017. október 3-án részt vettek a 
HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma által szervezett játékos pályavá-
lasztási versenyen.  A kistérség öt általános iskolája 
képviseltette magát ötfős csapatokkal a megmérette-
tésen, ahol a SZIGNUM 8.a osztály csapata (Bárdi 
Kata, Igaz Dániel, Piros Dorka, Sándor Alexa, Szél 
Sándor) szépen helytállt, 8.b osztálya pedig a har-
madik helyen végzett! Minden tanuló egy-egy 
pendrive-ot kapott ajándékba. Gratulálunk a szép 
helytálláshoz a „pénzügyi számviteli ügyintézőknek”: 
Nagy Petra, Oláh Zsófia, Szabó Brigitta, Szilágyi 
Botond, Vadlövő Anna tanulóknak!  

Majorette siker 
Szeptember 30-án, az Ausztriában megrendezett 
Majorette Versenyen Pipicz Hajnalka (7.a) a 10. he-
lyen végzett. Gratulálunk!  

SPORT, SPORT, SPORT 
Ötödszörre lehetett sportágak közül választani Makón 

Szeptember harmadik hétvégéjén került sor a hagyomá-
nyos Makói Nagy Sportágválasztóra. Az ötödik alkalom-
mal megrendezett programon több mint harminc sportág 
mutatkozott be, amelyeket ki is próbálhattak a résztve-
vők, lehetett találkozni élsportolókkal, edzőkkel és szak-
mai 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 ötle-
teket, hogy mit sportoljanak.  

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

Városi terematlétika sikerek 
A Makón 2017. október 3-án megrendezett Városi Ser-
dülő Atlétikai Versenyen a SZIGNUM 12 sportolójával 
képviseltette magát. Csapatunk rendkívül sikeresen szere-
pelt, 10 tanulónk éremmel tért haza a megmérettetésről 
(4 arany-, 6 ezüst- és 6 bronzérem született).  
Az eredmények:  
I. helyezést értek el: Hudák Mátyás (5.b) távolugrás, 

Kurai Klaudia (7.a) 100 m futás, Tamás Gálos (7.a) 
100 m futás, Szekeres Sarolta (8.a) 100 m futás.  

II. helyezést értek el: Hudák Mátyás (5.b) 60 m futás, 
Horváth Dominik (7.a) kislabda dobás, Óhidy Zétény 
(8.a) kislabda dobás, Kurai Klaudia (7.a) 800 m futás, 
Wursach Paul (8.a) 100 m futás, Horváth Dominik 
(7.a) súlylökés. 

III. helyezést értek el: Bokor Richárd (5.a) távolugrás, 
Kurai Gabriella (5.a) 600 m futás, Tóth Krisztofer 
(8.b) 100 m futás, Óhidy Zétény (8.a) 100 m futás, 
Tamás Gálos (7.a) 800 m futás, Wursach Paul (8.a) 
súlylökés.  

IV. helyezést értek el: Tóth-Kása Ádám (5.a) 60 m futás 
és Nándori Gellért (5.a) 600 m futás. 

A csapat tagjait Czebe Norbert és Kanderné Németh 
Györgyi pedagógusok készítették fel. Gratulálunk! 

Ügyes szánhúzó kutyahajtó 
Tóth Krisztofer (8.b) a Dunaharasztiban szeptember 21-
24. között megrendezett,  XXII. szánhúzó kutyahajtó ver-
senyen 3. helyezést ért el. Gratulálunk! 

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 
Korrektúra: Horváth János 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2017. október - november 

10.23. h Nemzeti ünnep, tanítási szünet 

10.25. sze Pályaválasztási szülői értekezlet 7-8. évf. 

10.27. p Halottak napi szentmise 
Iskolai fogadóóra 

10.30. h – 
NOV. 3. p 

Őszi szünet 
(a szünet előtti utolsó tanítási nap október 

27. péntek, a szünet utáni első tanítási 
nap november 6. hétfő) 

11.12. v Osztálymise 2.a, 2.b 

11.13-14. 
h du. – k de. 

Ebédfizetés 

11.17. p Angol nyelvű mise, Boldog Terézia anya 
ünnepe 

11.18. szo Szent Erzsébet bál 

NYELVVIZSGA IDŐPONTOK 2018 
 

Február – angol nyelvből 
február 9. – B1, C1 szint 
február 10. – B2 szint 

Jelentkezési határidő: január 11. csütörtök 
 

Április – angol nyelvből 
április 13. – A2, B1, C1 szint 

április 14. - B2 szint 
Jelentkezési határidő: március 19. hétfő 

 
Június – angol nyelvből 

június 15. 
–  B1, C1 szint 

június 16. 
- B2 szint 

Jelentkezési határidő: május 17. csütörtök 
 

Október – angol nyelvből 
október 5. - B1, C1 szint 

október 6. - B2 szint 
Jelentkezési határidő: szeptember 6. csütörtök 

 
December – angol nyelvből 

december 7. – A2, B1, C1 szint 
december 8. – B2 szint 

 

Jelentkezési határidő: november 8. csütörtök 


