
 

 

        

XIV. évfolyam 4. szám 2018. április 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

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

támogassa a SZIGNUM alapítványát! Köszönjük! 
 

A kedvezményezett adószáma:  
18450871-1-06   

A makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány                                              
A kedvezményezett technikai száma, neve: 

0011 Magyar Katolikus Egyház  
Köszönjük, hogy ebben az évben is ránk gondolt! 

BENEY ZSUZSA: TAVASZ 
Gyere, kicsi lepke, 
szállj le az ágra, 

ragyogj föl, csillag, 
világíts az ágra, 
hullj, eső cseppje, 
lágyan az ágra – 

hadd dajkáljon száz kis  
bimbót 

hajnal hasadtára. 

2017/2018: LELKES ÉV 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ 
ÉDESANYÁKAT ÉS A  

NAGYMAMÁKAT! 
A legáldottabb kéz  

a földön 
A te két kezed, jó Anyám! 

Mindenki áldja  
közeledben: 

Hát én hogy is ne  
áldanám?! 

Tudom megáldja  
Istenünk is, 

Az örök Jóság s Szeretet! - 
Némán, nagy, forró 

áhitattal, 
Csókolom meg a kezedet! 

(Dsida Jenő) 

MEGHÍVÓ 
 

   Tisztelettel hívjuk 
2018. április 21-én, 
10 órára a makói 
Szent István Egyházi 
Általános Iskola és 
Kollégium Iskola utcai 
parkolójának átadási 
ünnepségére.  
   A létesítményt fel-
avatja Czirbus Gábor 
alpolgármester, terü-
leti képviselő. Az al-
kalmon közreműködik 
a Magán Zeneiskola 
Fúvószenekara, dr. 
Csikota József vezeté-
sével, valamint az in-
tézmény diákjai. 
 

PAPÍRGYŰJTÉS 
A SZIGNUM tavaszi új-

ság- és PET palackgyűjtő 
akciójára 2018. május 

14 -16-án, (hétfőtől pén-
tekig) délután 14:30 - 

16:30-ig kerül sor. 

A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK ISKOLAIGAZGATÓI ÁLLÁSHIRDETÉSE 
 

   A Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesközösség pályázatot hirdet a fenntartásában működő makói Szent 
István Egyházi Általános Iskola és Kollégium - közismert nevén a SZIGNUM - intézményvezetői beosztásának ellátá-
sára. Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, ahol felmenő rendszerben a két párhuzamos osztály közül az egyik 
magyar-angol kéttannyelvű osztály, a másik angol tagozatos osztály. A pályázati felhívás tartalma a 2. oldalon ta-
lálható, illetve megtekinthető a www.iskolanoverek.hu oldalon is. 



 

 

FÓKUSZ - KÖZÖSSÉG 

IGAZGATÓI ÁLLÁSPÁLYÁZAT 
A Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesközösség pályázatot hirdet a fenntartásában működő makói Szent István 
Egyházi Általános Iskola és Kollégium (SZIGNUM) – OM azonosító: 029757 – intézményvezetői beosztásának ellátá-
sára. Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola. 
A két párhuzamos osztály közül az egyik magyar-angol kéttannyelvű osztály, a másik angol tagozatos osztály. 
A munkaviszony időbeli hatálya: határozatlan idejű. 
A munkaviszony jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás öt év határozott időre, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig 
szól. 
Illetmény: megegyezés szerint 
A munkavégzés helye: 6900 Makó, Szent István tér 14-16. 
Az iskolafenntartóról: 
A Boldogasszony Iskolanővérek nemzetközi katolikus szerzetesközösség. „Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az 
embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy 
latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” /Konstitúciónk, 22. pont/ 
Az intézményvezető feladata az iskola szakszerű és törvényes működtetése a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek 
és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően. 
Érték számunkra a tapasztalatszerzésre, a kritikus gondolkodásra, az ismeretszerzés egyén útjainak elfogadására, 
támogatására törekvő tanári és vezetői hozzáállás. 
Olyan vezetőt keresünk, 
 – akinek van az intézményre érvényes víziója, 
 – aki épít a meglévő pedagógusok erősségeire, tapasztalataira, 
 – aki ösztönzi a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra irányuló 
tanári kezdeményezéseket, 
 – akinek fontos, hogy az iskolában – diákban, tanárban egyaránt – 
megmaradjon a tanulás öröme, aki hisz a szociális és érzelmi képes-
ségek, az innovatív gondolkodás iskolai környezetben való fejleszté-
sének fontosságában, 
– aki az iskolanővéri tanítványkép szellemében alakítja az iskola 
légkörét és szellemiségét, szoros együttműködésben a vezetői team-
mel, a lelki igazgatóval, a pedagógusokkal, a szülőkkel és a techni-
kai dolgozókkal. 
Pályázati feltételek: 
– általános iskolai pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú szakkép-
zettség, 
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
– keresztény életvitel, 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– vezetői tapasztalat közoktatásban és/vagy egyéb területen, 
– legalább középfokú angol nyelvtudás. 
A pályázás folyamata: 
1.) 2018. április 30-ig az alábbi dokumentumokat kérjük benyújtani elektroni-
kusan az allas@iskolanoverek.hu címre: 
– fényképes, részletes szakmai önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai fejlesztési terv, 
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, 
– a pályázati feltételek között nevesített szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás, 
munkakör megnevezésével) 
– eredeti példányú, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, 
hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
2.) A pályázati felhívásra jelentkezőket egy személyes beszélgetésre hívjuk. 
3.) A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15. 
Szívesen vesszük a pályázók személyes érdeklődését az iskolában, telefonos egyeztetés után. Baráti Eszter Kinga 
nővér, lelki igazgató telefonszáma: 30-8642322. 
A pályázattal kapcsolatos további információ a fenntartótól az allas@iskolanoverek.hu e-mail címen kérhető. 

Iskolanővéri tanítványkép 



 

 

ARANY-OLDAL 

„ARANY-LEMEZ” 
A Szignum tisztelgése Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 

 
   Bizony, 1817 óta kerek 200 év telt el. Ezt az évfordulót, a bicentenáriumot több 
mint egy éven keresztül próbáltuk és még mindig próbáljuk észben tartani. A tava-
lyi Szignum-szavalóverseny mottójaként és kereteként egy-egy Arany-verset sza-
valtak a résztvevők, majd nyolcadikosaink csoportonként összeállítottak egy Arany-
album c. kötetet, aminek végeredményeként a legjobbak egy szegedi kiránduláson 
vettek részt – a Somogyi Könyvtár különleges helyeit látogattuk meg, de sütiztünk is 
és egy flashmob keretében 200 „hétmérföldes” lépést tettünk a Dóm körül, míg a 
Somogyi Könyvtártól elértünk az Arany-domborműig a hírességek csarnokában. 
   A következő „projekt” az idei Arany-lemez elkészítése volt. Könnyű a dolgunk, ha találunk egy lelkesíthető csa-
patot, akik elé célt adunk, azok pedig örömmel veszik ki részüket az „akcióból”, legyenek 7.-es, 8.-os diákok vagy 
kollégák. Ők mindannyian naponta gyakoroltak arra, hogy kedvenc Arany-versüket vagy balladájukat diktafonra 
mondhassák, hogy abból egy különleges gyűjtemény álljon össze.  
   Az anyag sajátosságát több tényező adja. A hetedikes fiúk paródiákkal akartak előrukkolni – így került két áti-
rat a lemezre: Fábry Sándor The bards from the Wales (Tóth Dominik) és Lackfi János A fekete router (A Mátyás any-
ja parafrázisa – Zsótér Kristóf). Hasonlóan különleges a Családi kör c. vers, aminek egy részletét szavalja lekto-
runk, Leo Langlois – nem minden akcentustól mentesen.  
   Természetesen Burger Benedek tolmácsolásában A hegedű c. vers is felhangzik a CD-n, amivel végzős diákunk a 
József Attila Múzeumban megrendezett Istenes versek szavalóversenyén 1. díjat szerzett.     
   Néhány tanítványunk máris balladamondásra vállalkozott: Lónyi Gábor A walesi bárdokat, Lengyel Boglárka a 
Mátyás anyját, Gera Márk János az V. Lászlót és Igaz Dániel a Tengeri-hántást szavalja. Hozzájuk kapcsolódtunk 
mi, tanárok, akik szintén balladákhoz adtuk hangunkat: a legismeretlenebb művet Kissné Joó Judit tanárnő válasz-
totta (Both bajnok özvegye), a vajdasági kirándulást és Galambóc történetét felelevenítve esett Németh-Kiss Kriszti-
na kolléganő választása a Rozgonyiné c. balladára, Horváth János igazgató úr a Szondi két apródját, Puskás Kor-
nél kolléga a Tetemre hívást, jómagam pedig az Ágnes asszonyt szerettem volna ismertebbé tenni növendékeink 
körében.   
   A fentiek mellett felcsendülnek még az alábbi versek: A lejtőn – Szabó Brigitta, A világ – Oláh Zsófia, Családi 
kör – Nagy Petra, Epilógus – Csonka Soma, Kertben – Tóth Krisztofer, Mindvégig – Vadlövő Anna és a Vágy c. vers 
– Török Petra. 
   A magam részéről köszönettel tartozom minden résztvevőnek a lelkes hozzáállásáért, az elszántságért, és külön 
köszönet illeti Hudák Szabolcs tanár urat, aki mind a tartalom testre szabásában, mind a CD kivitelezésben nagy 
segítséget nyújtott ahhoz, hogy lemezünk megjelenhessen az idei költészet napjára. 

Mészáros Ildikó tanárnő  

 

ARANY-BUSZ 
 

   Mindig öröm vidám gyerekarcokat látni, különösen, ha tananyagért lelkesül-
nek a fiatalok. A korszerű, 21. századi technikával felszerelt, különleges kiállí-
tótér ezt az élményt adta nekem. Nekik pedig sok új információt, belefeled-
kezést a játékokba, és így észrevétlenül is közelebb kerül egymáshoz a kultú-
ra és gyermeki lélek.   
   A busz mellett két fiatal kínálta a jegyet, a busz sofőrje pedig egy nemzet-
őrnek beöltözött úr volt. Amikor felszálltunk, forgatható, interaktivitásra buz-
dító szövegrészletek és egy Arany-portré várt minket. És jópár érintőképer-
nyős alkalmazás: feltárták Arany barátságait, kapcsolatait, ahogyan a kor-
társak vallottak a költőről…  
   Meglepő volt számomra, hogy micsoda hihetetlen kreativitással teremtették meg a kontextust ahhoz, hogy átélhető-
vé tegyék a verseket, balladákat. Igazi művészi alkotások voltak – Ágnes asszony kihajtogatható lepedője éppolyan 
igényes volt, mint a Szondi két apródja tükrös megoldásai, vagy a két plexi lapból álló Cs_l_d_  k_r. 
   A Margit-sziget megidézése a tölgylevelekkel, a Híd-avatás tekerhető megoldásai éppúgy tetszettek, mint a busz 
külső burkolatán megjelenített Toldi-festmények, vagy az interaktív játékok: a bika szarvába kapaszkodva kellett a 
vágóhídra vonszolni a jószágot. Többen itt tudták meg, hogy a világűr is ismeri a koszorús költő nevét – az 
Aranyjános kisbolygónak köszönhetően. 
   A touchpados feleletválasztós játék szintén nagy érdeklődést keltett, éppúgy, mint a hanganyagok, amihez mi, fel-
nőttek hozzá sem fértünk, mert olyan népszerű volt a gyerekek körében.  
   Az interaktív kiállítási tér valóban élményt adott, felfedeznivaló feladatokkal keltette fel a diákok érdeklődését a 
kiállítás. Reméljük, lesz folytatás, és a Petőfi-évben is ellátogat hozzánk hasonló interaktív alkalmazás. 

Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

KÖLTÉSZET-NAPI SÉTA SZIGNUM-MÓDRA 
 

   A március 15-i műsorra készülés közben villant be a gondolat: 2005-ben egy 
rendhagyó irodalmi sétán vettem részt József Attila születésnapjának 100., jubileumi 
megemlékezésén. Akkor a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársainak közös részvételé-
vel a konferencia egyik programpontja volt, amint végigmentünk József Attila útján 
a DEMKE-internátustól az egykori Csanád vezér Állami Királyi Főgimnázium (azaz a 
mai JAG) épületéig. A mintegy 20 perces séta az előadótól vált élménnyé: az út 
során olyan információkkal lettem gazdagabb, amiket mindaddig sosem hallottam. 
Adódott az alkalom: Dr. Halmágyi Pált kértem fel az idei költészet napjának túrave-
zetőjeként, aki örömmel vállalta a feladatot. 
   A költészet napján a víztorony játszóterén találkozott a 7. és 8. évfolyam. A nagyobb mozgásigényű gyerekek hama-
rabb érkeztek: tesztelték a játékokat, beszélgettek vagy frenkiztek biciklijeikkel.  
Amikor mind egybegyűltünk, elindultunk a DEMKE-internátus felé. Ott meghallgattuk, hogy József Attila 1920-ban érke-
zett az intézménybe, ahová sógora, Dr. Makai Ödön íratta be, kollégiumi nevelője Galamb Ödön lett. Az érzékletes 
túravezetés alapján képet alkothattunk a háború utáni nehéz körülményekről, a hideg kollégiumi szobákról, amint a be-
fagyott víz jegét feltörve tudtak a fiúk mosdani. Itt ismerkedett meg József Attila Gebe Mihály kollégiumigazgató úr 
lányával, Mártával, akinek trükkös módon írtak szerelmes üzeneteket a kollégista fiúk: köveket csomagoltak be szerelmes 
verseket tartalmazó papírokba, majd ezeket dobálták be az emeletről a rózsakertbe, hogy megtalálja őket Márta. Ki-
lencvenen túl Koncsek Lászlóné Gebe Márta már biztosan milliomos lett volna, ha megőrizte volna az akkor nem tetsző 
sorokat… Itt a nyolcadikosokkal közösen elszavaltuk a sok vitát kiváltó Tiszta szívvel c. verset, majd elhelyeztük a meg-
emlékezés koszorúját. 
   Innen a Könyök utca és az Eötvös utca vezet a Gimnáziumhoz. Ezen keresztül jutottunk mi is oda, ahol az épület előtt 
hallgattuk meg a legfontosabb információkat: a tanárok neveit (pl. önképzőköri tanárelnöke Tettamanti Béla, osztályfő-
nöke Eperjessy Kálmán volt) a gyerekek egymáshoz való viszonyát, majd megkoszorúztuk a gimnázium előtt álló szobrot. 
Ezt követően az épületben megtekintettük a 106-os termet, ahol (a tanári asztaltól nézve) a bal első padban foglalt he-
lyet József Attila – Koszta Dóra és Bárdi Kata véletlenül ültek most a helyére.  Ezután felmentünk a gimnázium múzeumá-
ba, ahol kiállították a költő padját és további relikviákat láthattunk. A második emeletről lefelé mi, volt JAG-os diákok út 
közben nosztalgiáztunk, hiszen Kissné Joó Judit tanárnő és jómagam összesen egy évtizedet töltöttünk a patinás intéz-
ményben. Átlépdeltünk a költő Szépség koldusa c. első kötetének fedőlapján, majd folytattuk utunkat az Espersit-ház 
felé. Amikor ugyanis József Attila 1923 januárjában kilépett a gimnáziumból, Makai Ödön megszüntette támogatását és 
Espersit Jánosnál kapott lakást a fiatal tehetség. 
   Az Espersit-házban a koszorúzással kezdtünk, majd előadónk megismertetett bennünket Espersit János mecénáskodó 
ügyvéd életének fő vonásaival, barátaival, majd emlékezetből kellett néhány kérdésre válaszolni az íróasztal tartalmára 
vonatkozóan. Itt a Csendélet c. Juhász Gyula-versből hallottunk egy részletet, ami híven tükrözi az asztal mai képét: 
Espersit Mária (Caca) és a Móra Ferenc által adott koponya kettősségét: 

„Öreg halálfej és egy ifjú lány  
Arcképe áll az íróasztalon  

És mind a kettő mosolyog reám  
És mind a kettőt szeretem nagyon.” 

   A falakon megfigyelhettünk számos híres művész festményét, amit köszönetképp 
ajándékoztak a hírességek vendéglátójuknak. 
   A következő teremben érdekességeket tudhattunk meg Móra Ferencről is: piros ró-
zsával a gomblyukában szeretett járni, valamint többnyire Diósszilágyi Sámuel, a vá-
ros híres orvosa házában lakott, amikor Makóra látogatott. 
   Ezt követően megnéztük József Attila egykori osztálytársainak tablóját (József Attila Budapesten érettségizett), majd 
az utolsó teremben a diákok elolvasgatták a Megfáradt ember c. vers kéziratának szövegét.  
   Ezután a kis hátsó szobába mentünk, ahol megnézhettük a költő szállását. 
   Visszafelé a Megfáradt ember c. szobornál elszavaltam az azonos című verset, amit a diákok megtapsoltak. Ez – be-
vallom – meglepett. Innen visszamentünk a Szignumba, ahol az Arany-lemezek átadására került sor.  

Mészáros Ildikó magyartanár, a program szervezője  

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

KERÉKPÁROZÁSSAL EMLÉKEZTEK BARTÓK SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJÁRA 
   Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész és népzenekutató 1881. március 25-én szüle-
tett az északnyugat-bánáti Nagyszentmiklóson, Makótól alig 30 km-re. A trianoni határ 
miatt azonban a Romániába került település évtizedekig csak óriási kerülővel, úttalan 
utak igénybevételével volt tőlünk elérhető. 2000 októberében megnyílt a kiszombori ha-
tárátkelő, s így Ruszkai Béla - iskolánk egykori kiváló pedagógusa, a Kerékpáros Baráti 
Kör megalapítója - szorgalmazására Bartók születésének 120. évfordulóját már nagy-
számú makói kerékpárossal együtt ünnepelhettük a kisváros gyönyörű Nákó-kastélyában. 
Azóta a makói Természetbarát Sport Egyesület minden év márciusában megszervezi a 
Bartók-emléktúrát, amire idén a rossz idő miatt csak április 14-én került sor. Mintegy 
negyven biciklis társaságában intézményünkből Mészáros Ildikó és Horváth János vettünk részt a megemlékezéseket, koszo-
rúzásokat is magába foglaló kiránduláson. 



 

 

NYÁRI TÁBOROK 

MISSZIÓS TÁBOR 
Kedves Missziósok! Kedves missziós lelkületű fiatalok! Kedves szülők! 
Már most szeretném jelezni, hogy idén nyáron is lesz missziós tábor! 
Időpontja: június 18-24. 
Helyszín: kollégium – alvási lehetőség bent és kint is lesz (sátorban) 
Tervezett programok: sok-sok játék - szabadtéri játékok (remény szerint lesz új – minigolf, csocsó – élő-
csocsó, biliárdfoci), trambulin, ping-pong, biliárd…stb; rossz idő esetén bent. Kirándulás, biciklizés 
(nyitott templomok éjszakája) esetleg kenuzás a Maroson, szalonnasütés, interaktív családi játék a szombati napon. Me-
dencézés jó idő esetén – talán sikerül a tűzoltókkal feltöltetni, és bemutatót szervezni. Sportversenyek, „olimpia”, foci-
bajnokság; VB. Lelki töltődés – ima, Szentmise, Bibliai történetek dramatizálása, színező. Filmnézés. 
Étkezés: meleg ebéd terv szerint a Borházban, többi saját szervezésben. 
Tábori hozzájárulás: 15.000Ft (reményeim szerint idén is sikerül pályázaton támogatást nyerni) Akinek gondot okoz az 
összeg kifizetése, kérem, jelezze!!! 
Kérlek, gondoljátok át, hogy van-e kedvetek jönni! Szülők, családtagok, amennyiben lehetséges, tegyétek magatokat 
szabaddá a szombati napra, mert családi játék lenne! 
Jelentkezés: Fidelis nővérnél – jelentkezési lap leadásával és 5000Ft előleg befizetésével. Határidő: április 29. 
Későbbiekben a jelentkezőkkel fogok még egyeztetni! Szeretettel várlak Benneteket!  

Fidelis nővér 

FOCITÁBOR 
2018. június 25-29. (hétfőtől péntekig) 9.00-16.00 
Helyszín: SZIGNUM tornaterem és sportpálya 
Programok: labdarúgás, kvízjáték, szabad foglalkozás, kártyázás, filmnézés, elméleti oktatás 
(szabályok, focitörténet), természetjárás, lombkoronasétány, Hagymatikum látogatás  
Felszerelés: sportoláshoz megfelelő öltözet (törölköző, váltóruha, papucs, fürdőfelszerelés) 
Étkezés: ebédet és gyümölcsöt kapnak a diákok, a tízórairól és az uzsonnáról mindenki maga gondos-
kodik.  A tábor költsége: 10.000,- Ft/fő 
Jelentkezési határidő: 2018. június 22. 
A tábor vezetői: Czebe Norbert (30/336 15 55) és Puskás Kornél (70/523 00 62) 

CSALÁDI EMK-S SZÖRF TÁBOR 
 

Iskolánk családi tematikus tábort szervez 
a EFOP-1.3.5-16-2016-00823 kódjelű, 

„NEMZEDÉKEK HÍDJA - Társadalmi szerepválla-
lás erősítése közösségek építésével” pályázat 

támogatásával 
Helyszíne a Balatonlelle, Honvéd u. 24. 
Időpontja: 2018. július 5. csütörtök – július 10. 
kedd 
A tábor témája:  Együttműködő 
(Erőszakmentes) kommunikáció (EMK) otthon, 
iskolában és a számunkra fontos további szemé-
lyekkel… 
Délelőttönként – Rambala Éva erőszakmentes 
kommunikációs tréner vezetésével – 
a szülőknek foglalkozások. Olyan gyakorlati ötle-
teket fogunk megbeszélni, melyek segítségével a 
családon belüli vitáknál a feleket az együttműkö-
désre tudjuk inspirálni.  
Ezalatt a gyerekeknek játékos program, szörf-
tanulás. 
Délután: családi strandolás vagy kirándulás a 
környéken 
Este: közös program, a résztvevők igényei és 
javaslatai szerint 
Utazás: megbeszélés szerint 
Szállás: 2-3 ágyas szobák saját fürdőszobával 
Étkezés: reggeli, ebéd és vacsora a helyi étte-
remben 
Költsége: 10.000 Ft/fő +útiköltség.   

 ((folytatás a köv. oldalon) 



 

 

NYÁRI TÁBOROK 

Ha éhes vagy a tudományra és a kísér-
letekre, szeretnéd tudni, mi köze a fog-
szabályzónak, a napszemüvegnek, a 

sportcipőnek és még sok hasznos kütyünek az űrkutatáshoz, 
mindemellett szeretnéd angol nyelvtudásodat is fejleszteni, 

ajánljuk figyelmedbe az általunk összeállított rendkívül izgal-
mas heti menüt!  

 
SZEMFÉNYVESZTŐ TUDOMÁNYOS TÁBOR  
EGY CSIPETNYI ANGOLLAL FŰSZEREZVE 

 
Időpont: 2018. július 9-13.  
Jelentkezési határidő: június 13.  
Helyszínei: SZIGNUM, Maros-part, Szegedi Csillagvizsgáló 
(választható) 
Naponta: hétfőtől-péntekig 8.00- 16.00-ig 
Étkezés: ebéd 
Korhatár: alsó tagozatos (1-4. osztály) diákjainknak ajánl-
juk 
Létszám: 15-30 fő 
 
Táncoló pénzérmék, gyufaszivattyú, tudományos tűzoltás, 
tornádó a befőttesüvegben, trükkös képek, játékos hangok, 
fagyasztás, kristályhíd, gyurma, slime, gumicukor házilag, 
holdkő, rakéta és távcső készítése, és még sok trükkös kísér-
let vár Rád! Megnézzük, hogyan hasznosítjuk mindennapja-
inkban az űrkutatást, utolsó este pedig egy csillagvizsgáló-
ba is ellátogatunk! Kalandjainkhoz segítségül hívjuk a digi-
tális eszközök és programok széles tárházát (pl. megtanu-
lunk QR kóddal olvasni).  
Egy hét kísérletezés, tapasztalatszerzés, ismerkedés a ter-
mészettudományokkal, részben angol nyelven. A táboro-
zóknak lehetőségük lesz saját bemutatót is tartani. Naponta 
az egyik foglalkozás angol nyelven folyik. Természetesen 

ezek mellett nem feledkezünk meg a napi sportról és játék-
ról sem. Célunk, hogy szórakozva, élményekkel telve töltsd 
a nyarad és élvezd a játékos természettudományt!  
A foglalkozások során biztosítjuk a szórakoztató és egyben 
hasznos kikapcsolódást, a közösségi élményt, a jó kedvet és 
kellemes pihenést. Nagy hangsúlyt fektetünk a társas kom-
munikációra, a csapatszellemre, a játékokra, a kreativitás 
kibontakoztatására. 
Közöttünk a helyed, ha alig vártad, hogy megkezdődjön a 
nyár, s végre kedvedre töltsd az szünidődet! Táborunkban 
élményekkel teli programok lesznek számos kísérletezési 
lehetőséggel!  
 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely tartalmazza a foglako-
zásokon való részvételt és kísérletekhez szükséges eszközö-
ket, valamint a napi egyszeri étkezést (ebéd). A csillagvizs-
gálóban tett látogatás választható és önköltséges. Csopor-
tos belépődíj: 300 Ft/fő. 
 
Érdeklődni a táborvezetőknél lehet az alábbi telefonszám-
okon, illetve e-mail címeken: 
Klaudia néni: 06-20-318-6396,  
e-mail: klaudiaszekacs@gmail.com  
Niki néni: 06-70-617-8377; k.docsniki@gmail.com  
Jelentkezni a részvételi díj első részletének (50%) befizeté-
sével lehet!  
A teljes összegből 10% kedvezményben részesülnek azok a 
gyerekek, akik részt vesznek egy másik SZIGNUM-os tá-
borban is, vagy testvérrel együtt jelentkeznek táborunkba! 
 
A foglalkozásokat a jelentkezők korosztályának megfelelő-
en alakítjuk! A tábor részleteiről májusban szülői értekezle-
tet tartunk. További információval hamarosan jelentkezünk!  
 

KERÉKPÁROS TÁBOR 
  

A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2018. július 9-étől 13-áig  
nyári tábort szervez a Zalai-dombságba. 

A tervezett program: 
- Július 9. hétfő: Vonattal Balatonszentgyörgyig, onnan kerékpárral Bakra. Tornatermi szállás. 80 km 
- Július 10. kedd: Lendva (Szlovénia) 95 km 
- Július 11. szerda: Zalaegerszeg és környéke 60 km 
- Július 12. csütörtök: Őrség 90 km    
- Július 13. péntek: Hazaút: Budapest érintésével, nagyrészt vonaton 90  km      

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS 
Személyi igazolvány vagy útlevél, 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 (belépők, reggelire és ebédre történő bevásárlás). 

10-20 euró hasznos lehet. KÖZÖS KÖLTSÉGEK (indulásig fizetendők): vonatjegy, belépők, 2 meleg étkezés: diákoknak 
11-12 ezer Ft 

Alapítványunk az iskola tanulóinak 3000 Ft/fő kedvezményt biztosít. 
Jelentkezés 3000 Ft befizetésével június 15-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) 

Lesz orvosi felügyelet a kísérő gépkocsiban. Kerékpárjavító eszközökről a kísérők (is) gondoskodnak. 

  A gyermekek elsősorban szülővel vagy nagyszülővel jöhetnek – korlátozott számban anélkül is, nekik tanári felügyeletet 
biztosítunk. Túljelentkezés esetén azokat fogjuk előnyben részesíteni, ahol a szülők kifejezik érdeklődésüket az EMK 
iránt. 
Jelentkezés: 2018. április 30-ig jelezzék részvételi szándékukat kinga@iskolanoverek.hu vagy +36308642322 telefon-
számon. 
További információ Kinga nővértől kérhető. 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

                 
HÍRESSÉGEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
Április: Puskás Ferenc (Puskás Öcsi): 
. A Nemzet Sportolója címmel kitünte-
tett olimpiai arany- és világbajnoki 
ezüstérmes magyar labdarúgó, több 
klubcsapat és válogatott edzője, posz-
tumusz dandártábornok. 
Az aranycsapat kapitánya. 
1927. április 1-jén született, Budapes-
ten. A FIFA-listán a világ valaha volt 
legjobbjai között szerepel. 2016-ban 
a goal.com internetes szakportál „Legendák világbajnok-
sága” elnevezésű szavazásán a valaha volt legjobb lab-
darúgónak választották. 85-szörös magyar és 4-szeres 
spanyol válogatott; háromszoros Bajnokok Ligája győz-
tes; Bajnokok Ligája gólkirálya 2 alkalommal; Európa 
legjobb góllövője. Spanyolországban Pancho néven be-
cézték. 
 
Gondolatok: Az édesanyákról  
• Az anya nem az a személy, akire támaszkodunk, ha-

nem aki szükségtelenné teszi a támaszkodást.  
• Csodálatos az, amit egy nő megbír! Egy nő, aki anya; 

egy anya, aki szeret. 
• Minden halandó. Az öröklét csak anyáknak adatott 

meg.  
• Az anyaság nem teszt, hanem vallás: egy szövetség, 

amelyre felesküdtünk, egy ígéret, amit megtartunk.  
• Az igazi édesanya a legcsodálatosabb ember a vilá-

gon. Ő a tündéri hang, aki jó éjt kíván; aki mesél ne-
ked egy vidám nap után. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LELKES GONDOLATOK:  
 

 

Egy perc humor:  

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Jönnek a kacsák – ame-
rikai - kínai családi animációs vígjá-
ték 
    A megrögzött szeleburdi aggle-
gény lúd miatt - aki inkább légi ak-
robatikát gyakorol ahelyett, hogy a 
többiekkel készülne a vándorlásra - 
két kiskacsa elszakad csapatától. 
Habár a bájgúnárnak semmi kedve, 
hogy segítsen a két kiskacsának 
visszatalálni a csapatához, egy vé-
letlen folytán megsérül, így a ka-
csákkal marad. A furcsa trió nekivág egy veszélyekkel 
teli útnak, hogy még az első hó megérkezése előtt bizton-
ságos búvóhelyet találjanak.  
 
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, Sayaka Ganz, aki azonnal valami-
lyen állatot mintázó szobrot készít belőlük.  

SZENT GELLÉRT ÖSZTÖNDÍJ 2018. 
A Pro  Paedagogia Christiana Alapítvány idei eszten-
dőben kiírt pályázatán két tanulónk részesült támoga-
tásban, Ferling Viktória (1.a) és Gulyás Cintia Norina 
(3.b).  Gratulálunk! 



 

 

HÍREK 
Labdarúgó diákolimpia 

Befejeződtek a 2017/18-as idény városi labdarúgó 
diákolimpiájának mérkőzései. A SZIGNUM csapatai 
eredményesen szerepeltek az őszi-tavaszi fordulókban. 
I. korcsoport: Somogyi Levente Vilmos (1.a), Kovács Do-
minik Gábor, Farkas Balázs, Horváth-Varga Botond, 
Dobsa Gergő , Pusztai Ábel (1.b), Fülöp Donát, Szabó 
Dávid Gábor, Modok Csaba (2.b) 5. helyezés. 
II. korcsoport: Balogh Márk, Baranyi Dávid, Gyurkovics 
Gábor (3.a), Nándori Barnabás, Mészáros Botond, Bur-
ger Ábris (4.a), Kovács Nándor, Mágori Levente (4.b), 
Nagy Kristóf Iván, Fülöp Bulcsú (5.a) 4. helyezés.  
III. korcsoport: Bokor Richárd, Fülöp Bulcsú, Nagy Kristóf 
Iván, Nándori Gellért, Olasz László, Tóth-Kása Ádám, 
Varga Sándor Zalán (5.a), Bárdi Miklós, Kurai Levente 
Keve, Csonka Bálint (5.b) 5. hely. Felkészítőjük Czebe 
Norbert tanár úr volt. Gratulálunk! 

Szánhúzó kutyás eredmény 
2018. március 24-25-én rendezték a 9. Medve-kupát a 
veresegyházi medveparkban. Az Északi Szánhúzó Ku-
tyások Sportklubja által szervezett kétnapos találkozó 
canicross versenyszámában Tóth Krisztofer (8.b) az 5. 
helyet szerezte meg. Gratulálunk! 

Kick-box siker 
A március 25-én, Békéscsabán rendezett megyei kick-
box diákbajnokságon Túri Edina (8.b) egyéni versen-
gésben az 1., csapatban a 3. helyet szerezte meg. 
Gratulálunk! 

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: Horváth János  

Szerkesztő: Szabó Anita, Fotó: Majoros Márton,  
Mészáros Ildikó  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2018. április - május 

21. szo Munkanap, tanítási nap (ápr. 30. helyett) 
10 ó parkoló átadás. Napközi nincs 

24. ke Felsős nyílt nap 

27. p 8. évfolyam végleges felvételi eredménye 

30. h Pihenőnap 

MÁJ. 
1.k 

Munkaszüneti nap, 
Munkás Szent József ünnepe 

6. v 9 ó Anyák napi ünnepség a templomban 

7-8. 
h-k 

Ebédfizetés 

9. sze Boldog Terézia anya nap. Lelkinap 1-8. 
évf. 

13. v Elsőáldozás 
14-16. h-sze Papír- és PET palackgyűjtés 

14-18 h-p Erasmus+ 

16. sze Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évf. angol ta-
gozatán 

21. h Pünkösdhétfő – munkaszüneti nap 

ISZAPPAKOLÁS JÁTÉKOSAN 
   A Maros folyóról és a 
marosi gyógyiszapról 
szerezhettek ismereteket 
diákjaink csapatépítő 
játékokon keresztül a ma-
kói könyvtárban. A föld-
rajz- és biológia órának 
is beillő kreatív foglalko-
záson okostelefont is kel-
lett használni. 

   Egy csütörtöki napon a József Attila Városi Könyvtár-
ba látogattunk el, ahol játékos formában a marosi 
iszapról tudtunk meg több információt. A legizgalma-
sabb a társasjáték volt, amit négyfős csapatokban ját-
szottunk. A könyvtár logójára lépve az iszaphoz kap-
csolódó kérdéseket kellett megválaszolni. Nem vagyunk 
rutinos rejtvényfejtők, ezért telefonunk segítségével old-
hattuk meg a rejtvényeket. A megoldásból megtudhat-
tuk, hol ered a Maros.  
   Az egyik könyvtáros hölgy a végén körbevezetett 
minket az épületben, ahol betekinthettünk a könyvtár 
rendszerezésébe.  
   Nagyon jól éreztük magunkat, mert érdekesek voltak 
a feladatok. 

Oláh Zsófia – Szabó Brigitta   

CSOCSÓ BAJNOKOT AVATTAK ÉS  
VERSEKKEL IS MEGLEPTÉK A MAKÓIAKAT 

 
   Háromszáz verset osztottak szét és csocsó bajnokságot 
rendeztek a SZÖSZ tagjai április második hétvégéjén, Ma-
kón. Az önkéntes csapat tavaszi rendezvényén zsíros és 
lekváros kenyérrel, no meg jó hangulattal vártak mindenkit 
a szervezők. 
   Az őszi jókívánság üzenetek után, ismét egy országos 
kezdeményezéshez csatlakozott Makó, a SZIGNUM Ön-
kéntesek Szervezete felhívásának köszönhetően. A költé-
szet napjához kapcsolódóan, magyar szerzők írásait 
helyezték el a város különböző pontjain. - Arra biztat-
tunk mindenkit plakátokon és a közösségi oldalak be-
jegyzéseiben, hogy osszon meg verseket a makóiakkal. 
Háromszázat sikerült lemásolnunk és most ezeket fogjuk 
egy séta keretében átadni másoknak – tájékoztatott 
Szabóki Melinda. A felfrissülést követően három, vado-
natúj csocsó asztalt avathattak fel a vállalkozó szellemű-
ek egy bajnokság keretében.  S hogy teljesen szabályos 
legyen a versengés, a sportág világbajnokát látták ven-
dégül a tavaszi rendezvényen. Illés István 2005-ben 
nyerte el a rangos címet és ezúttal a mérkőzéseket zsű-
rizte. Közben hasznos tanácsokkal látta el és érdekes 
információkkal látta el a lelkes fiatalokat. – Jó térlátás-
ra, reflexekre, állóképességre, kitartásra és sok gyakor-
lásra van szükség az eredményes versenyzéshez.  Minél 
több sikerélményt kell begyűjteni a motiváció fenntartá-
sához, ezért gyak-
ran kell versenyezni 
– osztotta meg ta-
pasztalatait a profi 
játékos. Vidám han-
gulatban, estig tartó 
játékkal zárult a 
versmegosztó nap 
Makón, amelyben 
házi csocsóbajnoko-
kat is avattak.  


