
 

 

        

XIV. évfolyam 5. szám 2018. május 

A Szent István Egyházi Általános Iskola   

és Kollégium havilapja 

2017/2018: LELKES ÉV 

Pünkösdi kapudíszítés 
Május 20-án, Pünkösdvasárnap a hagyo-
mányoknak megfelelően feldíszítjük a temp-
lom kapuját. Ehhez szeretnénk kérni virág-
felajánlásokat, melyeket szombat estig a 
sekrestyében helyezhetnek el. Köszönjük!  

GYERMEKNAP:  
MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA 

  
“Szeretném a magyarság figyelmét 
az élet felé fordítani. A gyermeki 
élet pedig maga a csoda. Minden 
gyermek üzenet az emberiség szá-
mára: Isten szeret bennünket. Gyer-
meket nevelni – Istennel való talál-
kozás. Jézus azt mondta: aki egyet-
lent is befogad a legkisebbek közül, 
engem fogad be.”  

(Böjte Csaba) 

PEDAGÓGUSNAP:  
JÚNIUS ELSŐ  

VASÁRNAPJA 
 

„Osztani magad,  
hogy így  

sokasodjál, 
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, 
Hallgatni Őket, hogy tudd a világot, 

Róluk beszélni, ha szólsz a világ-
hoz!” 

K. LÁSZLÓ SZILVIA:  
NYÁRKÖSZÖNTŐ 

 
Szervusz, kedves Napsugár! 

Örülünk, hogy itt a nyár. 
Kérlek, süss jó melegen, 
pihenhetsz a réteken. 

Érleld meg a gabonát, 
lombosítsd a sok szép fát, 

langyosítsd a vizeket, 
melegítsd a szíveket! 



 

 

A 8. ÉVFOLYAM KIRÁNDULÁSÁNAK KRÓNIKÁJA 
 

„Április 26-án nagyon vártam már, 
hogy mehessünk Nagykőrösre. Na-
gyon tetszett a buszozás, mert a 8. 
évfolyam nagyon vicces. Amikor le-
szálltunk a buszról, kíváncsian néztem 
körül, hogy milyen Nagykőrös. Később 
megérkeztünk a Kulturális Központhoz, 
ahol kíváncsian hallgattuk Oláh Róbert 
múzeumpedagógus szavait. […] Ha-
zafelé elég rövid volt az út, mert el-
szórakoztuk az egészet. Összefoglal-
va egy jó kis évfolyamkirándulás 
volt.” (Ferenczi Hunor) 
 „Elsőként az Arany János Kulturális 
Központba mentünk. Ott az idegenve-
zető elmesélte Arany János életét. 
Mindenki figyelmesen figyelt rá. Ami-
kor végeztünk, elmentünk a református 
templomba, ahol újabb történeteket 
mesélt. A templom udvarában megko-
szorúztuk a szobrot. Elsétáltunk a vá-
rosba, ahol sok érdekes dolgot lát-
tunk: Petőfi Sándor és Petőfi Zoltán 
emléktábláját, Arany János emléktáb-
láját megkoszorúztuk, megnézhettük a 
zsidó templomot az utcáról…” (Oláh 
Zsófia) 
„Olyan tudásra is szert tettünk, amit a 
tankönyveink sosem tanítottak. Például 
a magyar költő dohányzási szokásai-
ról és tanár kollégáival való jó kap-
csolatáról.” (Szekeres Sarolta) 
„Érdekes volt látni személyes használati tárgyait, pl.: a 
pipáját és meggyfa botját. Munkáiból is volt kiállítva 
néhány darab.” (Kiss Levente) 
„Oláh Róbert múzeumpedagógus sok érdekességet me-
sélt például „a nagy tanári karról”, arról, hogy Aranyék 
milyen módon éltek és hogy háromszor is költöztek 
Nagykőrösön belül. Nemcsak a múzeumban kísért minket, 
elsétáltunk a főtérre, a Hősök teréhez. Izgalmas sztorit 
mesélt a kőrösiek nyitottságáról. Igazán tanulságos volt 
ez a nap.” (Koszta Dóra) 
 „A múzeumpedagógus leginkább Arany nagykőrösi éle-
tét mutatta be. Különböző tárgyakat is láthattunk, amik 
Arany Jánosé voltak: egy óravázlat, egy naplóbejegy-
zés, Arany pipája, nejének korallberakásos brosstűje… 
[…] egy közeli játszótéren beszélgethettünk, játszhat-
tunk. A filmstúdióban megtudhattuk, részletesen hogyan 
készítenek el egy rajzfilmet. Nagyon jól éreztük magun-
kat. ” (Szabó Brigitta) 
„Nekem nagyon tetszett, hogy helyben ismerhettük meg 
Arany János életét, amikor Nagykőrösön élt és tanított. 
[…] A filmstúdióban nagyon jó volt, mert a régi magyar 
meséket néztük meg és azt, hogy hogyan készítették el 
őket. Egy régi vetítőt is megnéztünk működés közben. 
Nagyon köszönjük a Határtalanul! pályázat-
nak.” (Szilágyi Botond) 

 
 
„Az ebédet a Kinizsi étteremben fo-
gyasztottuk el. A tyúkhúsleves, a rán-
tott hús krumplival és a csokitorta – 
valami mennyei volt.” (Szél Sándor) 
„Az Arany menü helyett rántott szele-
tet ettünk – körettel.” (Lónyi Gábor) 
„Az első, ami a húslevesben érezhető 
volt – az összes íz. A rántott hús és 
rizs szintén finom volt – sok és ízletes. 
Nyami.♥” (Óhidy Zétény) 
 „… jött értünk a busz, elindultunk a 
játszira. Ez töltött el legnagyobb 
örömmel, mert gyakorlatilag könyö-
rögtem azért, hogy menjünk el oda. 
Ott pedig hintáztunk, éltük a még ki 
nem élt gyerekkorunkat… Ezek után 
leültünk egy padra és énekel-
tünk.” (Sándor Alexa) 
 „Mindig is érdekelt, hogyan készítik 
gyerekkorunk filmjeit. Az egyiket 
papírkivágásos technikával készítet-
ték, a másikat kézzel rajzolták. Meg-
tekintettük például a Vízipók csoda-
pók rajzfilmsorozat vázlatait, és azt 
is megmutatták, hogyan lehet spórol-
ni: amelyik jelenetben a póknak csak 
az egyik testrésze mozgott, annál 
csak azt változtatták. Bemutattak 
egy olyan kisfilmet is, ami a Horto-
bágyról szól. A főszereplő egy daru-
csemete, aki családjával először lá-

togat a Hortobágyra. A kis daru egy puli kutya segítsé-
gével fedezi fel az új világot, ami annyira megtetszik 
neki, hogy nyárra maradni tervez.” (Piros Dorka Anna) 
„Nekem mindegyik program nagyon élménydús volt. A 
rajzfilmstúdió tetszett a legjobban, ami Kecskeméten 
található. Itt néztünk egy pár mesét, amit mindenki na-
gyon élvezett. Betekintést nyerhettünk, hogy hogyan ké-
szítették a Magyar népmeséket. Megnézhettük, hogyan 
tudják mozgatni a figurákat. A Rege a csodaszarvasról 
c. mese tetszett a legjobban, az, ahogyan felidézték a 
verset. Köszönöm szépen ezt a felejthetetlen kirándu-
lást.” (Vadlövő Anna) 
 „A kecskeméti rajzfilmstúdióban sok érdekességet tud-
tunk meg erről a világról. Híres filmeket néztünk meg – 
Arany János: Rege a csodaszarvasról vagy a most fesz-
tiválozó Darumesék… Lehetőségünk adódott az eredeti 
és régi diákat megtekinteni. Nagyon sok érdekességet 
tudtunk meg egy nap alatt.” (Fehér Nikolett) 
„Körbeadtunk több fóliaszerű anyagot, amelyen egy 
vagy több rajzfilmfigura volt látható.  A legjobban a 
Darumesék tetszett. Nagyon szépen kidolgozott és kivite-
lezett animációs film volt. Kiderült: ahhoz, hogy megcsi-
nálj egy rajzfilmet, nagyon összetartozó és jól összedol-
gozó csapat kell.” (Bárdi Kata) 
 „A buszút hosszú és jó volt. Rengeteget szórakoztunk a 
barátaimmal.” (Igaz Dániel) 
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FÓKUSZ - VÉGZŐS OLDAL 
„Ez a kirándulás jót tett a két osztálynak így a 8. év végén. Ahhoz képest, hogy ta-
nulmányi kirándulás volt, jó sokat szórakoztunk. A múzeumban sok újat tanultunk, az 
úr vicces volt, de egyben határozott. Az iskolában lévő diákok integettek és köszön-
tek. Jó volt.” (Wursach Paul) 
„Ebéd után egy kecskeméti játszótéren sziesztáztunk. […] A kirándulás végére na-
gyon elfáradtunk.” (Szénási Jázmin)  
 „A buszutak voltak a legjobbak a hátul ülő osztály- és évfolyamtársak miatt, renge-
teget beszélgettünk, meg nevettünk. A kirándulásból az Arany-múzeum volt a leg-
hosszabb – az idegen vezetőnk miatt is, aki a "Ne érj hozzá" feliratú táblával ellá-

tott asztalon folyamatosan támasztotta magát. […]Kecskeméten az animációs előadás volt a legérdekesebb, mert 
interaktív volt. Meglepődtem, hogy mennyi munka van egy rajzfilmmel, még ha egy Magyar népmeséről is van szó. 
Az előadás interaktív része volt a legizgalmasabb, és nekem azon belül is a vágástechnika. A régi vágógép kötött le 
a legjobban: a feeling, ami átjött belőle, hogy régen ezzel vagy hatvanszor újra kellett nézni a rajzfilmeket. Amikor 
ebéd után megálltunk egy játszótéren, mindannyian nevettünk egyet a padon szunyókáló és a fűben pihengető tanári 
karon.” (Péli Tamás) 
 „Mindenkinek csak ajánlani tudom az Arany János Kulturális Központ kiállítását.” (Nagy Petra) 
 

Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő, a kirándulás szervezője  

ADNAK EGY ÖTÖST A SZIGNUM NYOLCADIKOSAI 
 
   Érzékenyítő foglalkozásokon vettek részt végzős diákjaink május elején. Az „Adj egy 
ötöst!” pályázat keretein belül rendezett program célja, hogy a tanulók közelebb kerül-
jenek fogyatékkal élő társaikhoz.   
    Nyolcadikosaink beneveztek a Salva Vita Alapítvány „Adj egy ötöst!” projektjé-
be, amelynek célja, hogy személyes találkozásokon és élményeken keresztül a tanu-
lók megismerkedjenek a fogyatékossággal élő emberekkel.  A program kiírói azt 
szeretnék, hogy a közös programokkal szerzett pozitív tapasztalatokon keresztül a fiatalok előítéletei megszűnje-
nek, empatikusan és másokra odafigyelve viselkedhessenek. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy felnőve egy sokszínű 
társadalom nyitott, elfogadó és felelősen gondolkodó tagjaivá váljanak a diákjaink. Ez a pályázat lehetőséget ad 
arra, hogy érzékenyítsük és felkészültté tegyük őket a téma iránt – tájékoztatott Fidelis nővér. A program koordi-
nátoraként elmondta, a mostani foglalkozások megalapoznak egy egész napos rendezvényt, amelyet a sajátos 
nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó Szivárványon Túl Alapítvány  (A.SZ.T.A.) tagjaival együtt tartanak majd 
június 2-án. – Sokféle tevékenységgel készülünk, lesz ima, játék, néptánc és sün terápia is. Erről az alkalomról film 
készül majd, amit a pályázat felületére kell feltöltenünk, mint jó gyakorlatot.  A beküldött pályaművek közül majd a 
szakmai zsűri választja ki a nyerteseket, akik osztálykirándulásra költhetik a kapott összegeket– mondta a nővér, 
aki hittan órákon, Szeretetszolgálatos foglalkozásokon maga is foglalkozik a fogyatékosság témájával, de részt 
vett egy felkészítő tréningen is.              (Sz.A.) 

ELBALLAGTAK UTOLSÓ GIMNAZISTÁINK 

Abban a szerencsében volt részünk igazgató úrral, hogy tanúi lehettünk egykori 9.
-es diákjaink ballagásának a Karolina Gimnáziumban. Ötfős csapatunk egyetlen 
lánya, Csizmazia Réka mellett Fábián Gergő Ábel, Frőhling Bence, Reisz József és 
Veréb Dániel hagyta el az Alma Matert az idén.  
A rendkívüli osztályfőnöki óra keretében igazgató úr egy kis ajándékkal kedves-
kedett volt tanítványainknak: egy hasznos tárgyat, egy 8 GB-os SZIGNUMOS 
pendrive-ot kaptak ajándékba. Ezután a „ballagás” következett: a maturáló diá-
kok kézen fogva, megható dalokat énekeltek, majd a Szent György teremben 

búcsúztak diáktársaiktól. A beszédek mellett mindkét osztály énekelt is egyet búcsúzóul. Nagyon megragadott a 
12.A osztály Pál utcai fiúk Mi vagyunk a grund c. éneke, mert egy tiszta lány osztály énekelte. 
Külön öröm számunkra, hogy Reisz József tartományfőnöknői dicséretben részesült emberséges, Istenhez hűséges 
lelkületéért és aktív liturgikus szolgálatáért. Csizmazia Réka pedig Karolina-díjat kapott, mert a „közösségért vég-
zett tevékenységével, kimagasló tanulmányi eredményével iskolánk jó hírét erősítette, a többi diák számára jó pél-
dát mutatott". A ballagást ünnepi szentmise zárta a szegedi dómban, melyet Forgó Miklós atya celebrált.  

Mészáros Ildikó tanárnő 

EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT ÉS TALÁLKOZÓ - MindenkiNEK2020 
Program: 9.30 Gyülekező Földeákon a Szent László Templomnál, 10.00 Közös gyalogos zarándoklat Óföldeákra, 
11.45 Érkezés Óföldeákra, 12.00 Ebéd, 13.00 Zenei, néptánc és irodalmi előadások, 14.00 Szentségimádás a 
templomban és egész délután szentgyónási lehetőség, 15.00 Szentmise a templom előtti téren, főcelebráns dr. Kiss-
Rigó László megyéspüspök, 16.00 A program zárása. 



 

 

AFRIKA VOLT A TÉMÁJA A TERÉZIA ANYA NAPUNKNAK 
 

   Boldog Gerhardinger Terézia anyára, a Boldogasszony Iskolanővérek rendalapító-
jára emlékezett május 9-én a SZIGNUM közössége. A hagyományoknak megfelelően 
angol nyelvű szentmise és játékos, ismeretterjesztő feladatok színesítették ünnepna-
punkat.  
   A Maros-parton rendezett program témája Afrika volt, amelyen zulu dalok is 
elhangzottak. – Minden esztendőben, május 9-én megemlékezünk rendalapítónk, 
Boldog Gerhardinger Terézia égi születésnapjáról. Ezen a napon a Maros-partra 
hívjuk az iskola minden tagját egy szabadtéri szentmisére, amely tavaly óta, an-
gol nyelvű énekekkel zajlik. Vendégünk a Karolina Ifjúsági Vegyeskar, akik zulu 
dalokat énekeltek, mert az idei zarándoklatunk témája Afrika – tudtuk meg Bará-
ti Eszter M. Kingától, a SZIGNUM spirituális igazgatójától. A testvérintézmény 
énekkara tavaly alakult és mintegy 50 főt számlál. A Lázár Tamás által vezetett 
közösség igen széles zenei repertoárral bír és különlegességként, zulu dalokat is 
énekelnek. A fülbemászó dallamok közben Szűcs Gergely játszott kahonon. – Ez 
egy fából készült ütőhangszer, amit a tetején ülve kell megszólaltatni. Felkért a 
karvezető, hogy kísérjem a dalokat és örömmel vállaltam a feladatot – avatott 
be a Karolina iskola 9.-es gimnazistája.  A szervező makói nővérek választása 
azért esett az idén Afrikára, mert Terézia anya egy nemzetközi közösséget ho-
zott létre és oktató-nevelő tevékenysége ezen a földrészen is kibontakozott.  
   Kinga nővér elmondta, a rendhagyó nap egy EFOP pályázat keretében való-
sult meg, amely a „Nemzedékek hídja”- társadalmi szerepvállalás erősítése kö-
zösségek építésével nevet viseli. Ennek célja, hogy minél több családtagot meg-
szólítson és bevonjon az iskola és a plébánia életébe, ezért hívták az alkalomra a 
szülőket és a nagyszülőket is. Az osztályok kerékpárral és gyalogosan, zászlókkal 
zarándokoltak a folyópartra, ahol a szokásoknak megfelelően, tejszínhabos ka-
kaót és kalácsot tízóraiztak. Utána forgószínpad-szerűen oldottak meg ügyességi 
és szellemi feladványokat a különböző állomásokon, amelyet a kisebbeknek a 
nyolcadikos tanulók vezettek. A felső tagozatosok a teremtett világ védelmével 
foglalkoztak és közösségépítő tevékenységeket végeztek. A májusi zarándokút 
környezettudatos módon zajlott, az étkezésekre a Zöldház Környezetvédelmi és 
Oktatóközpont épületében került sor. 
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KERÉKPÁROS BEMUTATÓ IS VOLT A FELÚJÍTOTT SZIGNUM PARKOLÓ ÁTADÁSÁN 
 
   Nem lesz gond a jövőben a parkolás intézményünk bejáratánál. Az Iskola utcán 
Czirbus Gábor alpolgármester, területi képviselő április 21-én adott át 20 gépjármű 
várakozására kialakított területet. Az ünnepséget bicajos ügyességi bemutató, nép-
tánc előadás és térzene színesítette. 
   Horváth János igazgató köszöntötte a megjelenteket. – Régi probléma oldódott 
meg a beruházással, ami a jövőben biztonságos közlekedési és várakozási körül-
ményeket tesz lehetővé a reggeli és délutáni utcai forgalomban – fejezte ki örö-
mét az intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy esős időben komoly gondot 
jelentett a szilárd burkolatú terület hiánya. Ez most megoldódott és már az új léte-
sítménybe gördülhetett be az az autó, amely az ünnepség szereplőit szállította. Az 
érkező nyolcadikos néptáncos fiúk verbunk és friss előadása után Czirbus Gábor 
alpolgármester avatta fel a mintegy húsz személygépkocsi várakozására alkalmas, 
igényes területet. –Összefogás eredménye a mostani beruházás, amely teljes egé-
szében két ütemben valósul meg. Az első szakaszban a térköves rész készült el és 
ezt követi majd a park melletti kavicsos terület kialakítása, amelynek a járdasze-
gélye már látható. A munkálatok költségeit Makó Város Önkormányzata saját forrásaiból biztosította, a kivitelezés 
pedig a közmunkaprogram keretein belül jött létre - tájékoztatott a körzet képviselője. Ezután az intézményvezető-
vel együtt a nemzetiszínű szalag átvágásával átadta használatra a parkolót, melyet Pálfai Zoltán plébános szen-
telt meg.  
   Az esemény kedves színfoltja volt, hogy három első osztályos tanuló tett tanúbizonyságot arról, hogy ismerik az 
autóban utazó gyerekekre vonatkozó szabályokat. Ez azért is fontos, mert többeket gépjárművel hoznak-visznek 
az iskolába. Miután hibátlanul válaszoltak a feltett kérdésekre, énekkarosaink három kánont adtak elő a közönség-
nek. Ezt követően helyszínt és járművet váltottak a SZIGNUM KRESZ-szakkörére járó diákok és az iskola előtti téren 
kerékpáros ügyességi bemutatót tartottak. A jó hangulatú szombati parkoló avatást, munkanap lévén, a felsősöknek 
tanítási óra, a kisebbek Ki mit tud? vetélkedő követte.      Szabó Anita 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

- 5 - 

KI MIT TUD? 2018 
 

   2. alkalommal szerveztük meg iskolánkban a Ki mit tud versenyt. Az alsó tagozatosok nagyon lelkesek és aktívak vol-
tak. Néhány tanuló a meghirdetés után azonnal elkezdte a felkészülést, így több hónapjuk volt a gyakorlásra. 
Négy kategóriában léphettek fel a versenyzők: próza, ének, tánc és egyéb. Az utóbbi kategóriában hangszeresek indul-
tak és két tanuló kártyatrükköket mutatott be nagyon ügyesen. 
   A felkészülést elsősorban az énektanárok segítették. Majd az utolsó napokban egy főpróbát szerveztünk, hogy a fellé-
pők ne lepődjenek meg a színpadtól, és a tornaterem tágas légkörétől. Úgy gondolom ez a főpróba erősítette őket, ma-
gabiztosabbá tette a tanulókat. 
   24-en vállalkoztak a bemutatkozásra, volt egyéni, páros fellépés és egy osztály produkció. Mindenki nagyon felké-
szülten érkezett. A műsorszámok sok gyakorlást tükröztek. Igazi színes, változatos szórakozás volt a nézők számára. Az 
alsó tagozatosok, pedagógusaik és néhány szülő nézte végig a versenyt. A legvégén a közönségnek is volt lehetősége 
szavazni. Így lett közönségdíjas az a táncos páros, akik leghamarabb elkezdték a felkészülést erre az alkalomra: Kapos-
vári Dorina és Széll Zoé. 
   A közönségen kívül 6 tagú zsűri véleményezte a résztvevőket, műsorszámokat. nagy örömünkre 3 volt diákunk is elfo-
gadta a meghívásunkat, így a két évvel ezelőtt érettségizett (utolsó) gimnáziumi osztályból közöttünk volt: Győrfi Móni-
ka, Bajusz Bence és Lakatos Balázs. Mellettük Szabó Anita, az iskola titkárságáról, 
Csókási Csaba néptánc-oktatónk és Csikota József a Magán Zeneiskola igazgatója 
vállalta még a zsűrizés nehéz, felelősségteljes feladatát. 
A Ki mit tud? -on a következő eredmények születtek: 
tánc kategóriában I. helyezett: Kaposvári Dorina és Széll Zoé, II. helyezett: Ágoston 
Boglárka és Gabnai Anna,  III. helyezett: Joó Boglárka és Kerekes Fanni 
próza kategóriában I. helyezett: Kaposvári Dorina (Tóth Árpád: Láng c. versével),  
II. helyezett: Fazekas Léda (Petőfi Sándor: Anyám tyúkja c. versével) 
III. helyezett: Szigeti Dorina és Tamás Enikő (macskacsárda c. verssel) 
ének kategóriában I. helyezett: Hudák Mátyás, II. helyezett: Horváth Boglárka és Zsó-
tér Dorka, III. helyezett: Bartha Dóra és Bartha Ágota 
egyéb / hangszer kategóriában I. helyezett: 3.b osztály (furulya / közös produkció), 
II. helyezett: Seres Tamás (kürt), III. helyezett: Farkas Balázs (furulya) 
Még ebben a kategóriában kiemelte a zsűri Kis Ramóna kártyatrükkös produkcióját.  
 

Reiszné Surinás Piroska szervező pedagógus 
Versenyzők írták a Ki mit tud?-ról: 
Szeptemberben hallottunk először a Ki mit tud?-ról. Tánccal indultunk az egyik osztály-
társammal. Sokat kellett találkozni és nagyon sokat kellett gyakorolni. Kicsit izgultunk 
az előadás előtt, mert nem tudtuk, vajon hogy fog sikerülni. De azért vártuk is. A tánc kategóriában 3. helyezést értünk 
el. Nagyon örültünk neki. 
Volt egy másik fellépésünk is: az osztállyal közösen furulyáztunk 3 dalt. Sokat gyakoroltunk az énekórákon. az volt ben-
ne a jó, hogy az osztályból mindenki szerepelhetett benne. (Joó Boglárka és Kerekes Fanni) 
Már 2017-ben rengeteget gondolkodtam azon, hogy mivel is induljak a Ki mit tud?-on. Egyik csütörtökön, énekórán Me-
linda néni összeírta, hogy ki megy a versenyre. Mivel a barátnőm, Ágota a testvérével Dórival készült énekelni, én még 
mindig tanácstalan voltam. De ez egy-két perc múlva megváltozott, mert Melinda néni említette, hogy lehet bűvészkedni 
is. Felcsillant a szemem: ez az, amit kerestem! Iskola után rohantam haza, hogy megnézzek egy csomó kártyatrükköt. Na-
gyon sokat néztem és kiválasztottam belőle kettőt, majd jól kigyakoroltam. Amikor próbáltunk a Ki mit tud?-ra, mindenki 
elámult. A versenyen helyezést is elértem. Kaptam egy fából készült pillangós dobozt. Nagyon örültem neki. (Kis Ramóna) 
Már nagyon vártam, hogy legyen idén Ki mit tud. Sajnos az előző évben nem volt. Mikor meghallottam, hogy lesz, na-
gyon örültem neki. Enikővel (osztálytársammal) versmondással léptünk fel, én még külön indultam énekléssel, népdalének-
léssel is és kártyatrükkel. A versmondással sikerült is nyernünk, az összes többivel pedig szereztem egy különdíjat. Na-
gyon örültem neki. (Szigeti Dorina) 
Én azért indultam, mert sokan mondták. Táncolni szerettem volna, de a társam lesérült, ezért a fuvolát választottam. Na-
gyon izgultam. A fuvolával 3 dalt adtam elő: Egyszer egy királyfi, Széles a Duna, Virágéknál ég a világ. Végül jól sike-
rült. (Weszely Mária) 
Nekem nagyon tetszett a Ki mit tud. Igazán jól éreztem magam, és tudtam, hogy nem az számít, hogyan sikerül a produk-
ció, hanem az, hogy jól érezzük magunkat. Siket Mirával, a legjobb barátnőmmel és egyben produkciótársammal együtt, 
elég jó párost alkottunk. A próbákon nagyon sokszor nevettünk. Helyezést nem értünk el, de kaptunk oklevelet. Szerintem 
a következő Ki mit tud?-ra is megyek majd. (Puskó Petra) 
Nagyon örültünk a barátnőmmel, amikor megtudtuk, hogy lesz Ki mit tud. Rögtön el is döntöttük, hogy táncolni szeretnénk. 
Nagyon sokat gyakoroltunk, és együtt hoztunk meg minden fontos döntést. például a zenét, amin nagyon sokat gondol-
koztunk. végül sikerült eldönteni: A Havanára táncoltunk….     helyezést nem értünk el, de mi így is jól éreztük magunkat. 
(Siket Mira) 
Enikőtől hallottam a zenét és vele is táncoltam. Nagyon jól éreztem magam. Eléggé izgultam a fellépés előtt. helyezést 
nem értünk el, de nem baj. Nekem nagyon tetszett még Rami, Ágota és Dóri, Dorina produkciója. nagyon jó érzés volt 
színpadon táncolni. (Szénási Napsugár)                   (folytatás a 6. oldalon) 



 

 

OSZTÁLY-SÉTA A NÉPVISELET NAPJÁN (ÁPR. 24.) 
 

   Egy – talán mondhatom –, már-már klasszikusnak számító irodalmi sétát terveztünk az 5.b 
osztállyal, melynek állomásai: Juhász Gyula lakása, Petőfi-szobor, Szépség koldusa címlap, 
JAG előtti szobor, szoborpark: Pulitzer József, Návay Tamás, Dobsa Lajos, Szirbik Miklós 
szobrai; Megfáradt ember, Espersit-ház. Emellett persze helyet kapott a túrán a fotózkodás 
a Makó-szelfipont előtt… 
   Mégsem volt klasszikus a séta – a gyerekek „kialkudták” a szünetet: 10 percet a játszóté-
ren, a Petőfi-parkban. Mondanom sem kell: a legjobb fotók ekkor készültek. Innen folytattuk 
a sétát, amikor a központban találkoztunk múzeumunk igazgatónőjével, Szikszai Zsuzsanná-
val, aki meghívott bennünket kiállításukra: a magyar népviselet napja alkalmából tárlatve-
zetést is kaptunk Börcsök Attilától. Attila néprajzi gyűjtő, a József Attila Múzeum gyűjte-
ménykezelője igen régóta gyűjti nemcsak Makó és az egykori Csanád vármegyei falvak 
viseleteit, de egy régi-régi cserkésztáborban (cipelés közben) tőle ismertük meg a szövés-
fonás eszközeit, például a guzsalyt… 
   Mivel a séta hirtelen jött április 24-én, így csak „beugrottunk” a múzeumba, s mivel kevés 
időnk volt, szakképzett tárlatvezetőnk „ránk szabta” a bemutatót. Számos impulzust kaptunk 

a fejfedő-viseletről, a paraszt-polgári női ruhákról és legmeglepőbb volt, hogy a férfiak a zakó fölött hordták a mel-
lényt. A számos fotó szép emlékeket őriz, remélhetőleg a túra pedig elősegíti nemcsak az egykor fontos irodalmi-
kulturális emlékhelyek, de hagyományaink egy részének megismerését is.  
                                                                                     Szöveg: Mészáros Ildikó tanárnő, Fotó: Szabó László Tamás 5.b 
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VERSEKKEL IS MEGLEPTÉK A MAKÓIAKAT 
   Háromszáz verset osztottak szét és csocsó bajnokságot rendeztek a SZÖSZ tagjai 
április második hétvégéjén, Makón. 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 csatlako-
zott Makó, a SZIGNUM Önkéntesek Szervezete felhívásának köszönhetően. A költé-
szet napjához kapcsolódóan, magyar szerzők írásait helyezték el a város különböző 
pontjain. - Arra biztattunk mindenkit plakátokon és a közösségi oldalak bejegyzései-
ben, hogy osszon meg verseket a makóiakkal. Háromszázat sikerült lemásolnunk és most ezeket fogjuk egy séta kereté-
ben átadni másoknak – tájékoztatott Szabóki Melinda. A SZÖSZ vezetője hozzátette, nagyon fontos szempont volt ismét 
számukra a környezet védelme, tehát szép és fontos üzeneteket akartak közvetíteni másoknak és nem pedig szemetelni. 
– Szerintünk ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a versolvasás fontosságára felhívjuk a figyelmet és kedvet ébresszünk a 
jó gondolatok befogadására. Örülünk, hogy most is többen csatlakoztak az ötletünkhöz – mondta Melinda. – Én húsz 
alkotást nyomtattam ki, köztük vannak istenes versek és az egyik kedvenc művem, Petőfi Sándor Alföld című költeménye 
is – árulta el Baranyi Katalin önkéntes, aki lelkesen osztotta meg a járókelőkkel a papírlapokat. A kis csapatnak még 
egy menyasszonyt is sikerült megörvendeztetniük a nagy napon különleges gondolatokkal. 
   Szeptemberi megalakulása óta már több sikeres akciót tudhat magáénak a SZÖSZ. Rengeteg képeslapot sikerült egy 
autista kisfiú születésnapjára elküldeni, ősszel jókívánságokkal teli palacsintafesztivált rendeztek, bekapcsolódtak ünnepi 
adományosztásokba és februárban egy remek hangulatú farsangi mulatságot szerveztek, amelyre 400 fánkot sütöttek. 
Ezúttal is gondoltak ilyen szempontból a várost bejáró versposztolókra, mert csokival, lekváros és zsíros kenyér halmokkal 
várták őket. A felfrissülést követően három, vadonatúj csocsó asztalt avathattak fel a vállalkozó szelleműek egy bajnok-
ság keretében.  S hogy teljesen szabályos legyen a versengés, a sportág világbajnokát látták vendégül a tavaszi ren-
dezvényen. Illés István 2005-ben nyerte el a rangos címet és ezúttal a mérkőzéseket zsűrizte. Közben hasznos tanácsok-
kal látta el és érdekes információkkal látta el a lelkes fiatalokat. – Jó térlátásra, reflexekre, állóképességre, kitartásra 
és sok gyakorlásra van szükség az eredményes versenyzéshez.  Minél több sikerélményt kell begyűjteni a motiváció fenn-
tartásához, ezért gyakran kell versenyezni – osztotta meg tapasztalatait a profi játékos. Vidám hangulatban, estig tartó 
játékkal zárult a versmegosztó nap Makón, amelyben házi csocsóbajnokokat is avattak.  

Egyszer tanáraink elmondták, hogy lesz Ki mit tud. Sokat gondolkoztunk, hogy fellépjek-e. Nem tudtuk. majd jelentkeztünk, 
és megláttuk a Macarénát. Minden szünetben próbáltunk, elmentünk egymáshoz, és néztük, hogy milyen lépést rakjunk még 
bele….     tánccal nem értünk el helyezést, de az a lényeg, hogy együtt megcsináltuk, gyakoroltunk és jól éreztük magun-
kat. Mivel verssel is indultunk, azzal harmadik helyezést értünk el. Nagyon örültünk neki. Ha vissza gondolok a Ki mit tud?-
ra, akkor nagyon boldog vagyok. (Tamás Enikő)  
Nagyon jól éreztem magam a Ki mit tud?-on. Szerintem mindenki nagyon ügyes volt! Sokat próbáltunk Piroska nénivel és a 
zongorával. Hangszer kategóriában 2. helyezést értünk el. (Seres Tamás) 
Idén barátnőmmel először tánccal, majd prózával szerettünk volna fellépni, de későn kezdtünk el készülni, így jobbnak lát-
tuk, ha majd máskor lépünk fel. Végül Melinda néni beszélt rá, hogy énekeljek valami népdalt. Úgy döntöttem, hogy a 
testvéremmel, Dórival fogok fellépni… Két általunk jól ismert népdalt választottunk: Az isapi lányok-at, és a Szép szatmári 
lányok-at. Dóri kicsit izgult, én viszont csak akkor kezdtem izgulni, amikor már fent voltunk a színpadon. kicsit elrontottuk, 
így az eredményhirdetésen nagyon meglepődtünk, hogy harmadik helyezést sikerült elérni. Nagyon örültünk és otthon is 
megdicsértek minket. (Bartha Ágota) 
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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 ke-
nuzás a Maroson, szalonnasütés, interaktív családi játék a szombati napon. Medencézés jó idő esetén – talán sikerül a 
tűzoltókkal feltöltetni, és bemutatót szervezni. Sportversenyek, „olimpia”, foci-bajnokság; VB. Lelki töltődés – ima, Szent-
mise, 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!!! 

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 gondoskodik.  A tábor költ-

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 



 

 

NYÁRI TÁBOROK 

Ha éhes vagy a tudományra és a kí-
sérletekre, szeretnéd tudni, mi köze a 
fogszabályzónak, 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: kinga@iskolanoverek.hu vagy +36308642322 telefonszámon. 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 

A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT NYERTESE A MAKÓI SZIGNUM  
7.A ÉS 7.B OSZTÁLYA 

 
   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályázatot hirdet a kül-

honi magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, a magyar-magyar kapcsolatok építésére, 
személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. A „Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” (HAT-
17-01) című pályázat a nemzeti összetartozás operatív programja, amelynek keretében magyarországi iskolák 
tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, 
így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. 
   A SZIGNUM az idén is nyertese a  projektnek, ezért 7. évfolyamos diákjaink a HAT-17-01-2017-00594 szerző-
désszámú, „A makói SZIGNUM hetedikesei Arany János és Mátyás király nyomában” című pályázatnak köszönhe-
tően három napos kirándulást tehetnek Erdélybe 2018. június 5-8-ig. A programon 39 diákunk megismerkedik első-
sorban az Arany János Emlékévhez kapcsolódóan Nagyszalonta nevezetességeivel, felfedezik Kolozsvárt és 
Magyarremetét, túrákat szerveznek a természetben és a dévai várba. Meglátogatják a Szent Ferenc Alapítvány 
gyermekotthonát is, amelynek lakóinak szerény adományt adnak át. A minden bizonnyal élményekkel teli kirándu-
lásról beszámolót későbbi lapszámunkban olvashatnak majd. 
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NYERGES 20 – 40 – (8)  
   Kellemesen fárasztó napot töltöttünk a Gerecse északkeleti részén április 28-án, 
János testvéremmel és két munkatársával: Majoros Mártonnal és Varga Ferenccel – 
bár nem voltunk együtt egész nap.   Sötétben indultunk, de 3 órás autózás, kb. 300 
km megtétele után ragyogó napsütéses reggelen érkeztünk a Nyergesújfalu határá-
ban levő horgásztavakhoz. Én 21 km-es távot választottam, míg a fiúk a 42-est. A 
regisztrálás és a térképes útvonalleírás átvétele után elköszöntünk egymástól, és ők 
nyugat, én pedig kelet felé indultam. Hamarosan szép, madárdalos erdőbe értem, 
némi emelkedővel.   Kiérve az erdőből az út egy völgybe vezetett, Mogyorósbányá-
ra. A falu közepén bányász-emlékmű volt, kissé odébb kis templom közelében folytatódott az út, a temető mellett. 
Egy darabig mély vízmosásban vezetett az ösvény, majd keményebb emelkedő következett, az első ellenőrző pon-
tig. Itt kaptam egy pecsétet és egy Sport-szeletet, ami igen jól esett. 
   Kis pihenő után fenyőerdőben folytattam utamat, majd ebből kiérve dél felé gyönyörű kilátás nyílt. Látszott a 
következő állomás, Péliföldszentkereszt templomtornya. Virágzó bokrok, később óriási búzamező volt kétoldalt, 
majd istállók, előttük szép fekete lovak legeltek. 
   Így érkeztem Péliföldszentkeresztre. Benéztem a kis templomba, majd a Szalézi rendház mellett kaptam meg a 
második pecsétet és mellé zsíroskenyeret, lilahagymával, pirospaprikával. Folytatva utamat a Lourdes-i barlang 
mellett finom forrásvizet ihattam. Az út ezután egy darabig napos volt, aztán erdőbe vezetett be. A túra legmaga-
sabb pontján adták a harmadik pecsétet, és nápolyit. Mivel bőven időben voltam, fölmentem a Jankovich-
barlanghoz, ami óriási, és a hangok alapján sok denevér lehetett bent. Az ösvény még egy kicsit följebb vitt, a szik-
la tetejéről gyönyörű kilátás tárult elém kelet felé, az esztergomi bazilika is látszott. 
   Az út még egy darabig erdőben vezetett, azután bokros-bozótos tisztásokon. Éppen harangszóra érkeztem Ba-
jótra, a templom mellett. Átmenve a falun még volt egy kis emelkedő, közben balról a hegyoldalba vájt pincék, 
jobbról mély árok volt az út mellett. A negyedik pecsét mellé ropi járt. Innen a kb. 1 kilométeres, pincék és nyaralók 
közt húzódó, szép székelykapuval induló Németvölgy vezetett be Nyergesújfaluba, az utolsó szakasz a bajóti út 
melletti kerékpárúton vitt. Sikerült a szintidőn belül megérkeznem, így oklevelet, kitűzőt, és még egy szelet pizzát is 
kaptam. 
   Amíg vártam a „negyvenesekre”, sétáltam egyet a városban, az aszfaltra festett nyilak alapján nagyjából vé-
gigjártam a NYERGES 8 útvonalát is. Érdekes volt, mert egy darabig közvetlenül a Duna-parton vezetett, és sok 
szép látnivaló esett útba. 
   Hamarosan a többiek is megérkeztek. Az ő útvonaluk Péliföldszentkereszttől megegyezett az enyémmel, így a 
hazafelé-úton volt miről beszélgetni. Ismét sötét volt, mire megérkeztünk. Kicsit nehéz volt kikászálódni az autóból, 
de abban megegyeztünk, hogy jól sikerült nap volt, mindnyájunknak szép élmény.                             Horváth Mária 

FOTÓ-VIDEÓ TÁBOR 
2018. június 18-22- ig (hétfőtől péntekig) 9-15 óráig Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Művészeti 
Műhely és a SZIGNUM vizuális tehetség műhely vezetője várja azokat a főképp SZIGNUM-os diáko-
kat, tehetségeket, akik vizuális művészetek, különösen a mozgókép, a film világában szeretnének az 
egy hét alatt elmerülni, új ismereteket szerezni.  Az intenzív 5 nap alatt a képszerkesztés fontos alap-
jai mellett a filmes ismeretek széles tárházát sajátíthatják el a résztvevők. Részletes információk a 

30/9383-105-ös telefonszámon és a czikax@gmail.com e-mail címen kaphatók. Jelentkezési határidő: június 8-ig. 



 

 

HIT OLDAL 

ELBÚCSÚZTUNK JÁNOS ATYÁTÓL 
 

   Tisztelői emlékeztek április 28-án az elhunyt Marosi János atyára gyászmise keretében, 
melyet Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök mutatott be. A makói Csanád vezér téri 
kápolna templomigazgatójától a SZIGNUM közössége is elbúcsúzott. 
   Marosi János atya április 19-én tért meg Teremtőjéhez. Temetése szülőfalujában, 
Madarason volt a ahová közel száz makói utazott el, - köztük intézményünk képviselői-, 
hogy végső búcsút vegyen a 87 éves plébánostól. A temetési szertartást és a mai gyászmisét is Gyulay Endre nyu-
galmazott megyéspüspök mutatta be. – A pap Istentől hívott ember. János atya igent mondott erre a meghívásra, 
hivatása gyakorlását alázattal és szeretettel végezte. Sokat készült a szentbeszédeire, mindig adni akart mások-
nak– emelte ki a főpásztor. Marosi atya 48 éven keresztül látta el papi teendőit, közösségeit mindig nagyon sze-
rette és rendkívüli odaadással szolgálta. Derűs, nyugodt, életvidám ember volt, aki mindenki felé tisztelettel fordult 
és különösen figyelt beteg és szenvedő embertársaira.    
Marosi János 1931. április 10-én született, teológiai tanulmányait 1966-1971 között Szegeden végezte. 1971. 
április 14-én, Szegeden szentelték pappá. Káplánként Békésen, Debrecenben, Újszegeden látta el feladatait, két 
esztendőn keresztül plébániai adminisztrátor is volt. Plébánosként Debrecenben, Gyomaendrődön, Földeákon és 
Maroslelén, Csorváson és Gerendáson működött. A Csanád vezér téri Fájdalmas Szűzanya kápolnába 2001-ben 
került és bár öt esztendeje hivatalosan nyugállományban volt, haláláig ellátta hivatását. Szentségekkel megerősít-
ve, 2018. április 19-én adta vissza lelkét Teremtőjének.  
   Halála miatt a makói miserend május 1-jétől megváltozik: vasárnap: 9h – Belváros, 11h – Újváros, 18h – Kápol-
na, hétfő: 18h – Kápolna, kedd: 15h – kórházi kápolna, szerda: 18h - Kápolna, csütörtök: 8h - Belváros, péntek: 
18h - Belváros, szombat: 18h – Belváros. Az esti misék télen-nyáron egyaránt 18h-kor fognak kezdődni. 

HIT-ÉLET 

JÉZUS MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPÉN 21 GYERMEK VOLT ELSŐÁLDOZÓ 
 

 „Az Oltáriszentséggel való találkozás mélyebb valóság, 
mint ami értelemmel felfogható.” 

 
A hittan órákon folyamatos volt a felkészülés erre a nagyon fontos eseményre. Ezen felül még 5 
alkalommal gyerekek és szülők a vasárnapi szentmisén és azt követő felkészítő beszélgetésen is 
részt vettek. Ezek témája: Mi a szentmise?, Mi az Eucharisztia?, Mit jelent az átváltoztatás?, Jézus 

valóságos jelenléte?, bűnbánat, bűnbocsánat, gyónás, gyóntatószék,  az oltár és eszközei, jelképek, színek, testhelyze-
tek a szentmisén, a templom, berendezése, kellékek.  
Különleges és nagyon ünnepélyes volt az az alkalom, amikor Anna és testvére keresztelőjén is részt vehettünk és 
Zoltán atya így tanított minket. 
12-én szombaton délelőtt az első szentgyónást is végigizgulták a gyere-
kek, majd nyugodt szívvel próbáltuk el a másnapi, ünnepi szentmise rész-
leteit. Mindenki igyekezett a legszebbé tenni ezt a napot. 
Számomra nagy öröm volt a szülők jelenléte a szentmiséken és a felkészí-
tők során. 
A vasárnapi közös ünnepünk szeretetvendégséggel zárult, amelyre a szü-
lők, nagyszülők készítették a finom süteményeket. Jó volt megállni egy 
kicsit a templom előtt, beszélgetni egy kicsit, időt szánni egymásra, örülni 
annak, hogy mások is örülnek ennek a nagy eseménynek.   
                                                    Reiszné Surinás Piroska tanárnő 
 
Elsőáldozók lettek: Ádók Kitti Katalin, Ádók Patrik, Ágoston Boglárka, Ba-
logh Márk, Bány Boglárka, Binecz Márton, Erb Milán József, Erdei Adél, Fazekas Rebeka, Gabnai Anna, Gera-
Ludányi Máté, Gulyás Cintia Norina, Joó Boglárka Réka, Kenéz Bálint, Kovács Nikoletta, Krajcz-Kiefer Elizabet,  
Marsovszki Tímea, Martonosi Anna, Szabó Csilla, Szabó Hanna Panna, Vígh Zsolt 
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Nincs még programod a nyárra, és szeretnél egy életre szóló élményt? Gyere velünk Taizé-be! 
TAIZÉ – A BIZALOM ZARÁNDOKÚTJA 

Időpont:      2018.július 13.-július 24. 
Útvonal: Makó – Salzburg - Bern – Genf – Paray-le-Monial  – Cluny  – TAIZÉ – Párizs – Prága  - Makó 
Program röviden: Indulás péntek kora reggel a  közös szentmise után, érkezés Taizébe vasárnap délután, ahol egy hétig: vasár-
naptól- vasárnapig leszünk. Következő vasárnap este folytatjuk utunkat. Érkezés haza, kedd  éjszaka. A 12 napos zarándok-
úton a felsorolt városokat érintjük, ahol fél illetve egy napos programjaink lesznek.  
Részletes program és tájékoztató illetve jelentkezési lap  igényelhető e-mail-be vagy papírformában a szervezőktől:  
Veréb Dávid :   20/3965385  ;  verebmirage@gmail.com, Reiszné Surinás Piroska : psurinas@gmail.com, Pálfai Zoltán atya 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
válogatta az IDB – 

                     
HÍRESSÉGEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 

Május: Geszti Péter (MC 
Gesztenye) –  EMeRTon - 
díjas magyar dalszövegíró, 
énekes, előadóművész. 
 
1964. május 9-én született 
Budapesten. Pályafutását 
gyermekszínészként kezdte. 
Különböző filmekben szere-

pelt, az ismertséget a Mézga család rajzfilmsorozat Ala-
dárjának szinkronszerepével szerezte, és ő volt a hangja 
a Lúdas Matyi c. rajzfilmben a kis Lúdas Matyinak, vala-
mint a Jégkorszak lajhárjának, Sidnek is. Ezen kívül ripor-
terként, műsorvezetőként és forgatókönyvíróként dolgo-
zott, majd a Rapülők és a Jazz+Az együttesek tagjaként 
sikeres zenei karriert is befutott.   

Gondolatok:  
A pünkösdi rózsáról  
(Paeonia officinalis) 

 
1. Pünkösd idején borul vi-

rágba a pünkösdirózsa - 
vagy bazsarózsa –, de a 
neve ellenére nem tartozik a rózsafélék családjába.  

2. Nevét a görög mitológia isteneit gyógyító orvosnak, 
Paion-nak köszönheti. Évszázadokon át elsősorban 
gyógynövényként termesztették. Gyökeréből készült 
kivonatával gyógyítottak sárgaságot, reumát és 
egyéb betegségeket.  

3. Csak türelmes ember telepítsen fás pünkösdirózsát, 
mert négy évbe is beletelik, míg teljes pompáját meg-
mutatja a bokor.  

4. Igen hosszú életű növény, akár 100 évig is elélhet. 
5. Frissessége, üdesége jelképezi a lélek megújulását, a 

kert kiteljesedését. A néphagyomány szerint pünkösd-
kor volt szokás a lányok mosdóvizébe pünkösdirózsa 
szirmot szórni, a legények pedig pünkösdi rózsát vittek 
kiválasztottjuk ablakába.   

LELKES GONDOLATOK:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy perc humor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Sgt. Stubby: An American Hero – amerikai 
animációs film 
   Egy igaz történet Amerika legün-
nepeltebb katonai kutyájáról, 
Stubby tiszteletbeli tizedesről, aki 
számtalanszor bizonyította az első 
világháborúban, hogy az ember 
legjobb barátja az eb. 
   Stubby az amerikai katonaság 
egyik kitüntetett kutyusa, aki hűsége-
sen és hősiesen szolgálja bajtársait 
az első világháború idején. Ez a 
szép és megható történet a kutyát és 
gazdáját, Robert Conroyt helyezi a 
középpontba, akik a történelembe, azon belül is francia 
lövészárkokba csöppennek bele.  
 
 HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
 
Háztartási eszközökből 
állati szobrok 
   Ha meglátunk egy kést, 
villát, kanalat vagy salá-
tás kiszedőt, akkor rögtön 
tudjuk, mire valók. Így 
van ezzel egy japán 
hölgy is, Sayaka Ganz, 
aki azonnal valamilyen 
állatot mintázó szobrot 
készít belőlük. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

A SZIGNUM közössége pá-
lyázatot hirdet az iskolarádió 
bejelentkező szignáljának 
elkészítésére. A pályázóknak 
max. 10 másodpercnyi zenei 
anyagot kell pendrive-on leadni Marci bácsinak a gaz-
dasági irodában, május 31-e, csütörtökig. Pályázni le-
het már meglévő dalrészlettel, vagy saját, kitalált és 
eljátszott zenével is. A nyertes pályaművet 1 évig hall-
hatjuk a sulirádióban, minden hirdetés előtt. 



 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
Városi atlétika többpróba 

A városi atlétika többpróba döntőjét április 24-én ren-
dezték Makón, a Vasas pályán. A SZIGNUM csapatai 
szépen szerepeltek a megmérettetésen, ahol az alábbi 
eredmények születtek: 
I. korcsoportos lányok: Tóth Kása Nina, Németh Lia (1.a), 
Qunaj Leonita (1.b), Horváth Boglárka (2.a), Föedl Hé-
di,Székelyhídi Hanna (2.b): II. hely. 
I. korcsoportos fiúk: Pajcsin Zsombor (1.a), Bakai Benett, 
Horváth Varga Botond, Pusztai Ábel, Dobsa Gergő 
(1.b.), Nagy Milán (2.a): II. hely. Ők 40 m futásban, 
kislabdadobásban és 4x 50 m váltófutásban mérték 
össze az erejüket.  
III. korcsoportos fiúk: Bokor Richárd, Tóth-Kása Ádám, 
Kurai Levente, Nándori Gellért (5.a), Hudák Mátyás, 
Bárdi Miklós (5.b.): IV. hely.  Nekik 60 m és 600 m futás, 
kislabdadobás és távolugrás versenyszámaik voltak. Az 
érmesek osztályfőnöki dicséretben, a többiek szaktanári 
dicséretben és tantárgyi ötösben részesülnek. A versenyt 
a mi iskolánk szervezte a Katolikus Iskolával együtt, a 
SZIGNUM-os tanulókat Kanderné Németh Györgyi ta-
nárnő koordinálta. A versenyre diákjainkat felkészítet-
ték: Szabó Anita Mária, Varga Erika, Kerekesné Dócs 
Nikoletta és Czebe Norbert pedagógusok. Mindenkinek 
gratulálunk és további sikeres szereplést kívánunk! 

Kick-box sikerek 
Az Országos Kick-box Diákbajnokság március 25-i ver-
senyében Szabó Hanna Panna (3.b) kiváló eredménye-
ket ért el. PF Cadet I. 28 kg 3. hely, LC. Cadet I. 28 kg 
2. hely, KL. Cadet I. 28 kg 2. hely.  
A III. KÖVY 4FIGHT Nádudvaron rendezett Országos 
Kick-box versenyen PF Gyermek -25 kg kategóriában a 
dobogó legfelső fokára állhatott. Gratulálunk! 
Ugyanezen a versenyen Székelyhidi Apor (6.b) Light 
Contact -47 kg kategóriában 3., Székelyhidi Hanna 
(2.b) Point Fighting -25 kg-ban 2. hely. Nekik is gratulá-
lunk és további sikeres versenyzést kívánunk! 

Spartan Race 
2018. április 14-én, a Spartan Race Nagykanizsán ren-
dezett versenyén Fülöp Soma (7.b), Fülöp Bulcsú (5.a), 
Fülöp Donát (2.b) és Zsótér Kristóf (7.b) sikerrel teljesí-
tették a 3 km-es táv 10 akadályát. Gratulálunk! 

Városi Amatőr Asztalitenisz Verseny 
2018. május 6-án, vasárnap, a magyar sport napján 
rendezték meg az Erdei János Városi Sportcsarnokban 
az amatőr asztalitenisz versenyt. A SZINGUM diákjai 
közül Fekete István (6.a) 1., Szabó Tamás (6.a) 2. , Ta-
nács Barnabás (6.a) 3, Széll Sándor (8.a) 4. helyezést 
ért el, Hegyes Tibor Mózes (7.a), Bárdi Miklós (5.b) és 
Nagy Kristóf (5.a) ügyesen helytállt a megmérettetésen.  

Eredményes majorettesek 
A május 12-én, Kunszentmártonon rendezett IV. Orszá-
gos Majorette Bajnokság és „Kunszentmárton Open” 
Majorette Versenyen a Pipicz Hajnalka (7.a), Forgács 
Regina (5.b), Széll Zoé (4.b) és Kaposvári Dorina (4.b) 
által is alkotta csapat a dobogó legfelső fokára állha-
tott Cadet POM Basic kategóriában. Ugyanitt a Széll 
Zoé, Kaposvári Dorina és Forgács Regina mini-formáció 
is I. helyet, a trió tagjaként Széll Zoé a II. helyet és 
Pipicz Hajnalka is mini-formációban az I. 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 

Tördelés:  Hudák Szabolcs 
Korrektúra: Horváth János 
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HÍREK 
Rajzos siker 

A Makói József Attila Múzeum által kiírt, Más/Világ - a 
bronzkori élet rejtelmei Észak-Magyarországon – elnevezésű 
kiállításhoz kapcsolódó alkotói pályázaton Juhász Regina 
(2.b) tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő tanára Győrfi Jó-
zsefné volt. Gratulálunk! 

Tudásbajnokság eredmények 
A Tudásbajnokság 2017/18-as tanévre hirdetett versenyé-
nek megyei döntőjében a SZIGNUM diákjai az alábbi ered-
ményeket érték el: Biró Tekla (3.a) angol kezdő 10. hely, 
Gabnai Anna (3.a) angol kezdő 11. hely, Horváth Bulcsú 
(3.b) matematika 46. hely. Inokai Máté (2.a) 19. hely, Jernei 
Ákos (6.a) történelem 5. hely, Nándori Gellért (5.a) matema-
tika 14. hely, Nándori Mária (6.a) matematika 12. hely, Sza-
bó Tamás (6.a) matematika 6. hely. Gratulálunk a diákokat 
és segítőiknek. Köszönjük a szervező munkát Varga Erika 
tanárnőnek.  

Ügyes rajzos 
Kis Ramóna (4.a) rajzát, melyet a Lovas Udvarház pályáza-
tára készített, beválogatták a kiállításra került színvonalas 
munkák közé. A tárlat megnyitója 2018. május 12-én, szom-
baton volt Szedresen. Gratulálunk! 

Levelezős versenyeredmény 
Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny 2017/2018-
as fordulójában Varga Sándor (5.a) az országos 30. és a 
megyei 6. helyen végzett. Felkészítő pedagógus: Varga Eri-
ka. Gratulálunk! 

Kiváló gitárosok 
A VII. Szegedi Regionális Gitárversenyen Binecz Márton (3.a) 
III. helyet ért el, Lenhardt Ákos (5.a) és Dékány Marcell (6.a) 
Nívódíjban részesült. Felkészítő tanáruk: Rónai Dániel. Gratu-
lálunk! 

Bartók 50. 
Nagyszabású eseménysorozattal ünnepelte a Makói Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Művészeti Intézmény-
egysége megalakulásának öt évtizedes jubileumát. A hét 
kiemelkedő eseményét a Bartók 50. gála jelentette, amelyen 
felléptek Rónai Dániel tanár úr gitáros növendékei is, akiket 
dicséret illet teljesítményükért: Faragó Zsófia (4.b), Vizi Gré-
ta (4.b), Binecz Márton (3.a), Balogh Márk (3.a), Lenhardt 
Ákos (5.a) és Dékány Marcell (6.a). Gratulálunk! 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2018. május - június 

21. h Pünkösdhétfő – munkaszüneti nap 

23. sze Kompetenciamérések: a 4. évfolyamon helyi, 
6. és 8. évfolyamon országos mérés olvasás-
szövegértés, matematika területen 

30. sze Kéttannyelvű 6.a osztály országos célnyelvi 
mérése 

JÚN. 
4. h 

Nemzeti összetartozás napja 
Rádiós megemlékezés 

11-12. 
h-k 

Ebédfizetés (kéthavi, május-június) 

13. sze 8. évfolyam bankett 

14. cs 8. osztály bolondballagása 
Foci maraton 

15. p SZIGNUM nap 

17. v 8.a és b osztály ballagása 
9.30 ó „Te Deum” 


