
 

 

        

XIV. évfolyam 6. szám 2018. június 

A Szent István Egyházi Általános Iskola 

és Kollégium havilapja 

2017/2018: LELKES ÉV 

TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS  
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI SZÜNETET KÍVÁNUNK  

DOLGOZÓINKNAK,  
TANULÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK! 

KEDVES DIÁKUNK! 
Végre, itt a nyár! Azt kívánjuk Nektek, hogy pihenjétek, aludjátok ki magatokat a szünetben, ha van rá alkalom, 
utazzatok, lássatok világot, örüljetek a családi együttlétnek!  
Sok lehetőség vár… A pihenés nem jelent tétlenséget, segíts otthon a szüleidnek!  
 Ne feledd, Jézus Krisztus nem megy nyári szünetre, mindig veled van. Gondolj vele és szólj hozzá nap, mint nap.  
Tanáraid által kért nyári teendőidről se feledkezz meg – megalapozod velük a jövő év jó eredményét.  
A tanévkezdéssel kapcsolatos, fontos információkról (tankönyvosztás, tanévnyitó) augusztusban tájékozódhatsz az 
iskola hirdetőtábláin és a honlapunkon. 
- Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő).  

Jó pihenést, tartalmas nyarat kívánunk! 
A SZIGNUM tantestülete    

 

ELBALLAGTAK… 
 

„Mit érsz el, ha a tegnapot siratod, 
ami visszahúz, jobb, ha kirakod. 
Én azért nevetek, hogy túléljem, 

mert az életet élni kell, úgy vélem.” (TKYD) 
 
   A SZIGNUM nyolcadikosainak ballagási ünnepségére 
2018. június 17-én, vasárnap került sor.  
 
A 8.a osztály tagjai: Bárdi Kata, Burger Benedek, Far-
kas Dávid, Fehér Nikolett, Ferenczi Hunor, Igaz Dániel, 
Koszta Dóra, Krizsán Richárd, Lónyi Gábor, Óhidy Zé-
tény, Péli Tamás, Piros Dorka, Sándor Alexa, Szekeres 
Sarolta, Szél Sándor, Szénási Jázmin, Wursach Paul. 
Osztályfőnökük: Csapóné Mátó Mónika tanárnő és Hu-
dákné Vizhányó Gyöngyi tanárnő 
 

„S ha utad egyszer a végéhez ér, 
Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél.” 

(Magna Cum Laude) 
 

 A 8.b osztály tagjai: Csonka Soma, Gyenge Loretta, 
Kiss Levente, Lenhardt Attila, Mészáros Zsóka, Nagy Pet-
ra, Oláh Zsófia Tímea, Szabó Brigitta, Szilágyi Botond, 
Tóth Krisztofer, Túri Edina, Vadlövő Anna 

Osztályfőnökük: Kanderné Németh Györgyi tanárnő  
 

Isten veletek! 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

VONATOZTUNK ÉS MEGNÉZTÜK A MÉNEST IS  
 

   Egy forró, júniusi napon látogattuk el Mezőhegyesre. Vonattal utaztunk, ami 
sokunknak új, a tanító néniknek pedig nosztalgikus élmény volt. Nagyon vidám-
ra sikeredett az út és gyorsan eltelt. A célállomáson csatlakozott hozzánk Ka-
milla apukája, aki elkísért bennünket a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 
központjába. Itt röviden várakoztunk, amit kihasználtunk egy kis játékra, majd 
jött István bácsi, aki körbevezetett bennünket. Megnézhettük a fedeles lovar-
dát, a központi istállót, ahol néhány lovat megsimogathattunk. A legtöbbünknek 
Johanna tetszett, aki nagyon barátságos pacinak bizonyult, de a többiek is 
rendkívül szépek voltak. Néhányójukat edzés közben is megcsodálhattuk, láttuk, hogy tanítják őket a díjugratásra. 
Egy lovas szánokat, szekereket bemutató kiállítást is megtekintettünk, majd a volt kaszárnya épületben, ami ma 
hotelként működik, egy finom ebédet fogyasztottunk el. Délután izgalmas programban volt részünk, két lovas kocsi-
val kivittek bennünket a majorba, ahol rengeteg paci volt karámban és velük kiscsikók is! Út közben nagyokat ne-
vettünk a döccenők miatt. A kirándulás zárása különleges volt, mert Kamilla apukája mozdonyvezető és az ő általa 
vezetett vonattal utaztunk haza. Szuper napot szervezett nekünk Erika néni.          Az 1.a osztály tanulói 
 
 

ELSŐ OSZTÁLYKIRÁNDULÁSAINK 
 

   Az 1/b Mezőhegyesen járt osztálykiránduláson, ahol az Állami Ménesbirto-
kot néztük meg. Vonattal utaztunk, ami sok gyereknek újdonság volt, nagyon 
élvezték. Mezőhegyesre érve, játszottunk a játszótéren, sétáltunk a parkban, 
megnéztük a kopjafákat, emlékműveket.  
   Tartottunk futóversenyt, szétnéztünk a Kocsi múzeumban és a lóistállóknál. Az 
óriás platánfa tövében ebédeltünk, és a fagyizás sem maradhatott el. Lendüle-
tes, játékos, vidám nap volt az osztálykirándulásunk.  

Vargáné Nagyfalusi Ilona of. 
 
  Hétfőn Apátfalvára vonatoztunk, először a homokkitermelőnél játszottunk. A hatalmas homokhegyek mindenkinek 
nagyon tetszettek, ástunk alagutat, ugráltunk lefelé, amíg csak volt erőnk. Utána Icuka néniék gazdaságát néztük 
meg. Először a jószágokat vettünk sorra: lovak, kotlók, csibék, kakasok, és felmásztunk a galambdúcba is. Megnéz-
tük és kipróbáltuk a gépeket. A kombájnok, a traktor, lovashintó tetszett a legjobban, órákig elvezetgettük volna 
felváltva. Sorban álltunk a trambulinnál, hintánál, építettünk csutkavárat is. Nagyon nagy élmény volt ez a kirándu-
lás.                      Az 1.b osztály tanulói 
 

ÚJ ARCOK A VADNYUGATI VÁROSBAN 
 

   2018. május 30-án leptük meg Csongrád-Bokroson a Vadnyugati Várost. 
Már Karácsonyfalván egy cowboy Joe bácsi fogadott minket, és néhány kört 
tettünk kisvasúttal. Aztán búzatábla és szőlőskert között sétálva közelítettük 
meg a Vadnyugati Várost. Sheriffné fogadott, majd egy cowgirl vette át a 
vezetést. Élveztük a mocsárjárást, musztáng-vadászatot, aranymosást, csúzli-
zást, állat-simogatást. Bolyongtunk a nád-labirintusban, üvöltöttünk az indián 
sátorból, meghallgattuk a bölcs indián időjóslását. Megtapasztaltuk, hogy mek-
korát tudunk távolra ugrani: akkorát, mint egy bolha, egy béka, egy szöcske, 
egy nyúl – vagy akkorát is, mint egy kenguru? Csizmadobálás versenyben is 
részünk volt, és a hordólovaglást is kipróbáltuk. Hazafelé, Hódmezővásárhe-
lyen orgonabemutatót tartott nekünk Horváth János tanár úr. Élményekkel gazdagon érkeztünk vissza Makóra. 

A 2.a osztály tanulói 
 

2.B EGY NAPJA GYULÁN 
 

   Május 23-án a 2.b osztály Gyulán volt tanulmányi kiránduláson. A szép 
napsütéses reggelen, nyolc órakor indultunk az iskola előtti térről. Út közben 
megálltunk egyszer pihenni, uzsonnázni és mozogni egy kicsit a szabadban. Tíz 
órakor már vártak minket a gyulai várban. A legjobban a lovagterem tetszett 
a gyerekeknek. Délután a Gyulavári Andrássy Kastélyba mentünk, ahol meg-
hallgattuk az Európai Unió összes országának himnuszát. Itt az interaktív kiállí-
tás és a kísérletek voltak a legizgalmasabbak a gyerekek számára. Fáradtan 
de új élményekkel gazdagodva értünk haza Makóra negyed hatkor. 

Mónika néni és Niki néni 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

A VADNYUGATON JÁRT A 3. ÉVFOLYAM 
 

   A nap elején egy hosszú buszos útra indultunk Csongrád-Bokrosra, a Vad-
nyugati Városba. Nagyon örültem Juditnak (a vezetőnknek), az osztály neve 
pedig Makói Kecskék lett.  
A Szalonban kezdtünk, majd börtönbe zártak minket, patkót és baltát dobtunk, 
vízkapun mentünk át, és ebédeltünk. Az ebéd nagyon finom volt, a seriff a le-
vest úgy hívta, hogy zöld bogyós étel. A másodikhoz volt rántott hús is. Ezután 
állatsimogatón vettünk részt. Elsőként a tengerimalacokat nézhettük meg; a 
nyuszikat, a bárányokat és a kecskéket meg is simogathattuk. Utána szabad 
foglalkozás volt. Négy óra előtt kicsivel indultunk haza. Nagyon tetszett ez a 
nap, ugyanis rengeteg jó élménnyel távozhattam. De sajnos, mint minden nap, ez is véget ért. "(Ádók Kitti) 
   Amikor odaértünk, egy cowboy család várt minket. Az első dolgunk az volt, hogy letáboroztunk és megreggeliz-
tünk. Ezt követően kezdődött a játék. Volt mocsárjárás, aranymosás, az erdőben "vadállatokat" kellett keresni külön 
a lányoknak és a fiúknak. Nagyon elfáradtunk, de szerencsére egy ízletes ebéddel folytattuk. Sajnos, hamar vége 
lett a napnak, és indultunk hazafelé. A buszból még integettünk is a vezetőnknek, Juditnak. Szerintem nagyon jó volt 
ez a kirándulás. (Horváth Bulcsú) 
   Május 23-án Timi nénivel, Piroska nénivel, a 3.a osztályosokkal és tanáraikkal Csongrád-Bokrosra, a Vadnyugati 
Városba mentünk. Megtanultuk, hogy a földművesek a vadnyugaton a vasút mellé vagy folyópartra építették váro-
saikat. Sok csoportos játékban vettünk részt a vezetőnk, Judit segítségével. Ezután volt egy kis szabadidőnk is. Én 
fantasztikusan éreztem magam, mert viccesek voltak a feladatok! (Martonosi Anna) 
 

TISZAFÜREDEN JÁRT A 4. A ÉS B OSZTÁLY 
 

   Az idei kétnapos tanulmányi kiránduláson a 4. évfolyam Tiszafüredre láto-
gatott. 
   Az első napot a Tisza-tavi Ökocentrumban töltöttük. A centrumhoz tartozó 
szabadtéri területen számos állatfajtát láttunk, betekintést nyerhettünk a po-
roszlói hagyományőrző tájház kiállításán a régi emberek életébe. A főépület-
ben egy 3D-s filmvetítés segítségével tanulmányoztuk, hogyan hat a négy év-
szak változása a tó élővilágára. Ezután szemtanúi voltunk a látványos, etetés-
sel egybekötött vidra-shownak is. A kilátóból megcsodálhattuk az óriási területű tavat, melyen ezt követően csóna-
kokkal közlekedve megismertük a vízi növény - és állatvilágot. A nap végén kipróbáltuk magunkat a tutajos vízi 
játszótéren, különböző ügyességi feladatokban, majd a sövénylabirintusban rejtvényt is megfejtettünk. Vacsorára 
érkeztünk a szálláshelyre, ahol a szobák elfoglalása után játszottunk, beszélgettünk elalvásig. 
   Második nap reggeli után egy hajókirándulás és egy ártéri tanösvényi séta várt ránk. Kedves túravezetőnk sok 
érdekességet mesélt a különlegességnek számító madarak és rovarok életéről. Ebéd után indultunk haza, ahol szü-
leink már örömmel vártak bennünket. 
   Nagyon jól éreztük magunkat, rengeteg élménnyel gazdagodva értünk haza.                   4.a és b osztály tanulói 
 

BERBEN TÚRA MÁRTÉLYON 
 

   Vidámság, karikás ostor, cicafiú, airsoft céllövölde, botozás, mosogatás… 
Miről jutnak eszünkbe e szavak? Hát persze, hogy az osztálykirándulásunkról! 
Május 28-29-én a SZIGNUM két ötödik osztálya felkerekedett, hogy a 
mártélyi hullámtérben részt vegyen egy két napos berben túrán.  
   Az utazás szerencsére nem vett el sok időt, így mindjárt érkezés után vízre is 
szállhattunk. Sokan nem kenuztak még közülünk, de ez nem jelentett akadályt. 
Minden kenuba jutott kormányos, egy egyszerű evezős és olyan is, aki csak 
süttette a hasát a nappal. Mert a napocska is velünk volt, végig a két nap 
alatt. Szükség is volt rá, hiszen útközben kikötöttünk egy alkalmas partszaka-
szon és ruhástul pancsoltunk, dobáltuk egymást a vízben. Visszatérés után ebédeltünk és kezdődhettek a változatos, 
izgalmas délutáni programok. Elsőként íjászaton és airsoft céllövöldén vettünk részt. A legtöbben most próbáltuk 
ezeket először, élveztük is, csak azt sajnáltuk, hogy nem lőhettünk egymásra, mert a vezetők szerint „kicsik” vagyunk 
még a harchoz. Késő délután baranta (hagyományos magyar harcművészet) foglalkozás következett, ahol többen 
kipróbáltuk a karikás ostort, majd botoztunk és szablyáztunk egymással. Vacsora után egy éjszakai túra volt tervbe 
véve, de ezt sajnos elmosta egy vihar. Másnap reggeli után biciklitúrára indultunk a közeli Mindszentre. Elég fá-
rasztó volt, ám célhoz érve a Tisza parton való „sarazás” és a fagyizás kárpótolt minket valamelyest. Miután visz-
szatértünk a szállásra, ebéd után szerettünk volna még egy nagy sétát tenni a közeli erdőben, de annyi szúnyog 
volt a fák között, hogy kénytelenek voltunk visszafordulni. Játszottunk még néhány érdekes játékot, majd búcsút 
vettünk Bencétől és Szabolcstól - akik két napon át foglalkoztak velünk -, a Mártélyi-holtágtól, az étkezések utáni 
mosogatástól és a számtalan szúnyogtól.            Az 5.a és 5. b osztály 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

FELFEDEZTÜK A GALAMB ISKOLÁT  
 

   Május utolsó szerdáján látogattunk el a Galamb József Mezőgazdasági Szak-
képző Iskolába. Az intézmény tanműhelyében kezdtük a napot, ahol megnéztük a 
szerszámkészítő részleget, benne a traktorokat és a kombájnokat. A tankertben 
megvendégeltek bennünket kenyérrel és szörppel is. Megtekinthettük a bárányok 
nyírását és körmölését és megsimogathattuk az összes állatot, külön a nyuszikat is. 
A Szép utcai épületben egy előadást tartottak nekünk, majd a mikroszaporító la-
bort fedeztük fel és kipróbáltuk a szakító gépet. Az udvaron egy drón működését 
mutatták be. A tartalmas programot fagyizással zártuk. Köszönjük a lehetőséget!  

Erdei Renáta és Forgács Regina 5.b 
 

BERBEN TÚRA – ÉLETKÖZELI ÉLMÉNY 
 

   Június 5-én reggel elindultunk osztálykirándulásunk helyszínére, Mártélyra. Szerencsés 
megérkezésünk után elfoglaltuk szállásunkat, melynek helyéül a Bodnár Bertalan Oktatóköz-
pont szolgált. 
   Első programunk vízitúra volt a Tisza-holtágon, amely előtt egy elméleti és gyakorlati ok-
tatásban részesültünk. A kenu túra végeztével elfogyasztottuk finom ebédünket, majd egy 
kis pihenő következett. Délután újabb izgalmak vártak ránk, többek között megismerkedhet-
tünk a baranta, hagyományos magyar harcművészettel. Vacsora után filmklubbal zártuk a 
napot. A második nap, reggeli után kerékpártúrával kezdődött a program, melyet a töltésen 
és a Tisza ártéri erdeiben tettünk meg. A kimerítő biciklizést a jól megérdemelt ebéd követ-
te. Délutáni programjainkba egy kis eső rondított bele, de szerencsére elállt, így részt vehet-
tünk az íjászaton és az airsoft céllövöldén. Vacsora után a bátrabbak éjszakai gyalogtúrára 
mentek. Utolsó napunkon sajnos nem volt hozzánk kegyes az időjárás, így a délelőttünket a szálláshelyünkön töltöt-
tük, persze nem haszontalanul. Csoportvezetőink különféle társasjátékokkal emlékezetessé tették számunkra ezt a 
napot is. Ebéd után kisütött a nap, így a hátralévő időnkben kipróbáltunk egy pár labdajátékot, mint például a 
métát. 
   Kirándulásunk végén elbúcsúztunk csoportvezetőinktől, megköszöntük, hogy ilyen remek programokat szerveztek, 
majd hazaindultunk. Egy biztos, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és ez volt az eddigi legjobb osztálykirándulá-
sunk.                 A 6. a osztály tanulói 
 

A 6.B OSZTÁLYKIRÁNDULÁSA 

   Hétfő reggel hat órakor felszállt az osztály a buszra és elindultunk Lillafüredre. Öt óra 
utazás után érkeztünk meg. Az Anna-barlang be volt zárva, ezért a Szent István-
cseppkőbarlangba látogattunk el. Az időhiány miatt nem mehettünk be a Diósgyőri várba, 
ezért boboztunk egyet. Ezután volt lehetőségünk vásárolni, majd elutaztunk Bükkmogyorósd-
ra, a szállásunk helyszínére. Itt Katalin nővér fogadott bennünket. A házzal szemben volt egy 
játszótér, ahol sokat játszottunk. Este, amikor elrendezkedtünk, Katalin nővér készített nekünk 
vacsorát. A fiúk lakrésze az ebédlő volt, a lányoknak pedig két szoba állt a rendelkezésük-
re, emeletes ágyakkal. Tíz órakor volt lámpaoltás, másnap pedig fél hétkor keltünk, és indul-
tunk reggelizni. Itt a kapott zsemléket párizsival töltöttük meg. Ezen a napon Egerbe kirán-
dultunk. A várban sok érdekességet néztünk meg, például a kínzókamrát, a panoptikumot és 
a fegyverbemutatót. A maradék pénzünket itt költöttük el, és végül elindultunk haza, Makó-
ra. Köszönjük a szervezőmunkát osztályfőnökünknek.  Erdei Nóra, Gyenge Dorina, Horváth Viktória és Zsiga Lilla 6.b 
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CSALÁDI NAP 
  
   Köszönet és hála! Ez a két szó jut eszembe, ha arra a családi napra gondolok, amit a 
pedagógusok és a szülőtársaim segítségével szerveztünk a 2/B osztályba járó gyermeke-
ink részére. Tartalmas élménydús vidámsággal és mellé sok-sok finomsággal teli napot 
tudhatunk magunk mögött.  A legfontosabb egy ilyen napon, hogy gyermekeinket bol-
dognak lássuk! De mindamellett a családi napnak összekovácsoló ereje is van. Aki részt vesz egy ilyen programon, 
az talán jobban belelát a pedagógus fáradhatatlan és sokszor emberfeletti, de csodálatos és odaadó munkájába! 
Minden résztvevőnek és segítő szülőnek köszönjük a munkáját, különösképpen Győrfiné Mónika néninek és Kerekes-
né D. Niki néninek, akik nélkül ez a csodás nap nem jöhetett volna létre!      
          Szabóné Kanton Ildikó szülő 



 

 

FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

„HATÁRTALANUL” JÁRTUNK ERDÉLYBEN – BESZÁMOLÓ A 7. ÉVFOLYAM TOLLÁBÓL 
 
„Az erdélyi osztálykiránduláson élményekben gazdag utazáson vehettünk részt.” 
„Az első napon Nagyszalontán voltunk, Arany János szülőházánál koszorúztunk. Ezt követően felmentünk a 
Csonkatoronyba, ott több kiállítás is volt és Aranytól olvastunk fel verseket.” 
„Egy finom ebéddel folytattuk a napot, majd elfoglaltuk a szállást Jádremetén.” „ A szállás kiváló volt, nem beszél-
ve a finom ételekről.” „Itt igazi sportpálya volt, ahol estig fociztunk, teniszeztünk, játszottunk.” 
„ A második napon Kolozsvárra mentünk, ott megnéztük Mátyás király emlékszobrát, szülőházát és esti misén vol-
tunk a Szent Mihály Templomban.” „Csütörtökön elmentünk a Fellegvárhoz, ami kicsit csalódás volt, mert azt hittük, 
egy vár lesz fenn a dombon, de csak egy templomtorony volt, így inkább elmentünk a Füvészkertbe.” „ A Botanikus 
kert különleges hely volt, mert olyan növények vannak ott, amilyeneket nem ismertünk.” 
„Az utolsó nap kora reggel indultunk Dévára.” „ A várba libegővel mentünk fel, ez ijesztő volt.” „ A Dévai Gyer-
mekotthonba megajándékoztuk a gyerekeket és ebédeltünk. Egy fiú mesélt az életéről, ő is az otthonban él, és Éva 
néni a nevelőanyukája.”  
„Jól éreztem magam Erdélyben, de egy kicsit honvágyam van, olyan jó lesz hazamenni. Köszönöm szépen a lehető-
séget.” 
„Nagyon szép és értékes kirándulás volt számomra.” 
„Jó volt, mert szép tájakat láthattunk. Jó volt együtt lenni az osztálytársakkal és az évfolyamtársakkal.” 
„Nagyon jó volt ez a kirándulás!” 

Kísérőnevelők voltak: Kulcsár Judit, Kissné Joó Judit, Puskás Kornél és Czebe Norbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KERÉKPÁROS TÚRA A HÁRMASHATÁRON ÁT 

Hat gyerek vett részt idén a Triplex-túrán a Szignumból 
   Minden nyáron, május végén egyszer megnyitják a hármashatárt a nagykö-
zönség számára – és ezen a napon túrát szervez a Makói Kistérség Egészség-
fejlesztő Iroda és a Makói Természetbarát Sportegyesület Óbébára, ahol Téry 
Ödön szobránál vagy koszorúzunk, vagy (idén) csupán megemlékezünk arról, 
hogy ő alapította meg a természetjárást mint sportot. 
   A tavalyi évben még három diák érdeklődött ez iránt a program iránt: Kurai 
Klaudia, Szél Sándor és Tóth Krisztofer, de sikeresnek ítélem a túrát, hiszen idén 
a fentiekhez csatlakozott Csonka Soma, Szekeres Petra és az ötödikes Dobó 
Dániel is – édesapjával együtt. Az útvonal a tavalyihoz hasonlóan: Makó-
Kiszombor-Kübekháza-Triplex (Hármashatár)- Óbéba (Románia), Rábé 
(Szerbia), és ugyanezen az úton jöttünk vissza.  
   Végig jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk, megkóstoltuk a szerbiai jégkrémeket… A hazaúton megkoro-
náztuk a túrát egy fergeteges víziháborúval a kübekházi parkban (ami máig emlékezetes számomra), majd megint 
feltérképezték a résztvevők a kiszombori tornyot és a mellette lévő romos épületet.  
Köszönöm, hogy együtt tekerhettünk 63 kilométeren át, hogy így is kivegyük részünket a közösségi élményből, tá-
mogassuk egymást az egészséges élet jegyében és bizonyítsuk, hogy ilyen kitartóak vagyunk. 

Mészáros Ildikó, kísérőtanár 
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A FOCIMARATON EREDMÉNYEI: 
1. A nyolcadikosok csapata: Sándor Alexa, Farkas Dávid, Óhidy Zétény, Krizsán Richárd 
2. Realcelona: Zsótér Kristóf, Kőrösi Kamill, Szekeres Petra, Kovács Bálint, Tóth Krisztofer 
3. Jety Rákok: Tóth-Kása Ádám, Kurai Levente, Fülöp Bulcsú, Kurai Gabriella, Bokor Richárd 
4. No Name FC: Szél Sándor, Burger Benedek, Igaz Dániel, Lónyi Gábor, Szekeres Sarolta 
5. BL győztesek: Török Petra, Márton Barnabás, Tamás Gálos, Novák Csongor, Gabnai Virág 
6. Kamu focisták: Csonka Bálint, Gardi Ákos, Nándori Gellért, Ruszkai-Török Marcell, Krobák Vivien 
7. Bayern München: Nagy Kristóf, Szekeres Lázár, Radnai Fanni, Varga Sándor, Olasz László 
8. Vörös Mókusok: Bohák Nándor, Gera Ádám, Deli Botond, Fülöp Soma, Siket Enikő 

A sportrendezvény lebonyolítói Czebe Norbert és Puskás Kornél tanár urak voltak. Köszönjük a munkájukat! 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 

RUMINI KALANDOK A SZIGNUMBAN 
 

   Az olvasóvá nevelést édesanyaként és tanítóként is 
kiemelt feladatomnak tartom. Hiszem, hogy minden 
gyermeknek fel lehet kelteni az érdeklődését az olvasás 
iránt, csak segíteni kell nekik. A digitális nemzedék ese-
tében a papíralapú könyvolvasás megszerettetése szülő-
ként is komoly fejtörést okozhat. Pedagógusként arra 
törekszünk, hogy a gyerekek megéljék az önálló olvasás 
élményét, ezért a kötelező olvasmányok terén legfonto-
sabb szempontnak tartjuk, hogy a gyerekek szívesen 
olvassanak.  
   Iskolánk harmadik évfolyamos diákjainak Berg Judit 
Rumini című gyermekregényét választottuk. Abban re-
ménykedtünk, hogy a legjobb gyerekkönyvnek járó elis-
merést (Év Gyermekkönyve Díj, 2007) nyert kalandre-
génynek sikere lesz tanulóink körében is. Az olvasmányt 
fejezetenként dolgoztuk fel, a gyerekek pedig minden 
fejezethez kaptak kérdéseket. A hétről hétre kitöltött 
olvasónaplóba szebbnél szebb rajzok is kerültek. Az 
élményközpontú feldolgozás során lehetett Rumini tallé-
rokat gyűjteni, amiket először puzzle darabokra, majd 
ajándékokra lehetett beváltani. A cél a Szélkirálynőre 
történő „felszállás” volt. A tanév során számos ötletet 
adott a kiadó honlapja is, ahol az irodalmi akadályver-
senyről is olvastunk.  
   A több hónapig tartó izgalmas munkát szerettük volna 
mi is méltó módon zárni, ezért már ősszel elkezdtük szer-
vezni a helyi sajátosságokat figyelembe vevő akadály-
versenyünket. A programunkba a negyedik évfolyamot is 
bevontuk, hiszen Rumini kalandjaival már ők is megismer-
kedtek korábban. A 18 csapatot alkotó 87 diák a 21 
állomásvezető irányításával újra átélhette a regény sze-
replőinek kalandjait. A próbatételekre május 17-én ke-
rült sor az iskola 6 különböző helyszínén. A regény feje-
zeteihez kapcsolódó 21 állomást sok szülő és pedagógus 
nagy örömmel vezette. Az előkészületekhez is rengeteg 
szülői segítséget kaptunk. Gyűjtöttek nekünk fából ké-
szült tárgyakat, konzervdobozokat, kockákat festettek, 
zsákot varrtak, és a jutalmak között akadt szülői felaján-
lásból készített csodaszép polipos és hajós torta is. Min-
den segítségnek nagyon örültünk, hiszen az ilyen aktív 
szülői részvétel is azt bizonyítja, a választott olvasmány-
nak nagy sikere volt! KÖSZÖNJÜK! 
   A kaland napján a 4-5 főből álló csapatok mindegyi-
ke végigjárta az interaktív feladatokból álló helyszíne-
ket. A tantermekben 3-3 állomás volt, ahol a csapatok 
felváltva állták ki a próbát. A tornateremben elsősorban 
ügyességi, az informatika teremben pedig Learningapps 
feladatokkal kellett megbirkózniuk a gyerekeknek. A 
verseny alatt saját készítésű menetlevelekben gyűltek az 
aranytallérok, amit a végén kisebb ajándékokkal jutal-
maztunk.  
   Egy tanulói elégedettségi kérdőív eredményei alapján 
a gyerekek által leginkább kedvelt feladatok (az első 7 
helyen végzett állomások, nem helyezési sorrendben) a 
következők voltak: III. fejezet: A Ragacs-tenger állomás-
nál ki kellett válogatni a fából készült tárgyakat, amit a 
polip előszeretettel fogyasztott, majd a szörnyet meg is 
kellett etetni; IV. fejezet: A lakatlan sziget állomásánál 

különböző maradék anyagokból kellett szigetet tervezni, 
ahol igen kreatív megoldások születtek; VII. fejezet: A 
Sárkány-szoros próbáján szlalompályán kellett ügyes-
kedni, majd a sárkány három fejének eltalálása volt a 
cél; VIII. fejezet: Az Orom-szigetnél egy kincses térkép 
alapján kellett megtalálni a kincset, igen izgalmas fela-
datnak bizonyult; XII. fejezet: Hová tűnt Rumini? 
Learningapps tankockájánál lábnyomokat kellett párosí-
tani; XVI. és XVII. fejezetek: A kazamaták és A szökés, 
ahol rabokat kellett kiszabadítani a kötél fogságából, 
szintén kedvelt feladat volt; XX. és XXI. fejezetek: A piros 
petárda és A kék petárda, ahol szoborjáték és hangszer-
felismerés szórakoztatta a gyerekeket, szintén érdekes 
próbatétel volt a gyerekek számára. A kérdőívben meg-
kérdeztük a gyerekeket, írjanak saját ötleteket is, ők 
milyen feladatokkal tennék még izgalmasabbá a jövő 
évi versenyt. A teljesség igénye nélkül, íme néhány ötlet 
a diákok tollából: élőcsocsó, pitehajítás, csúzli, célba do-
bás csukott szemmel, slime készítése, élő labirintus, bújócs-
ka, ügyességi játékok a szereplőkkel (valaki öltözzön be 
Rumininek), hajóhúzás kötéllel, kincskeresés igazi kincsek-
kel (cukor, csoki, gyümölcsök), egérsimogatás stb. Észre-
vételeikben többen kérték, hogy ne legyen aznap tanítás, 
egész napos legyen a verseny, a csapatokról pedig készít-
sünk csoportképeket.  
   Ötleteiket és észrevételeiket figyelembe véve próbá-
lunk nekivágni jövőre is az újabb irodalmi akadályver-
senynek. Addig is ajánljuk figyelmükbe a Budapesten 
épült Rumini játszóteret1, ahol érdemes kipróbálni, milyen 
is az Egérváros, és ahol fel lehet mászni a Szélkirálynő-
re, majd elbújni a pelevári bazár labirintusában. Ugyan-
csak fővárosunkban található a Rumini kalandszoba2, az 
ország első gyerekeknek szóló szabadulószobája, ahol 
a hét minden napján izgalmas pálya várja a kalandvá-
gyókat, és amely nyári programnak is kiváló. A regény-
ciklus további 7 kötetét pedig feltétlen érdemes elolvas-
ni, hisz Rumini kalandjai még korántsem értek véget! ☺ 

 
Kerekesné Dócs Nikoletta tanító (magyar, 3.a osztály) 

 
1http://minimatine.hu/itt-jartunk-rumini-jatszoter/  
2https://www.pagony.hu/rumini_fooldal  
Képek: Ádók Zsanett, Szekeresné Joó Zsuzsanna 
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A SZIGNUM AKTÍV SZEREPLŐJE VOLT AZ ÓFÖLDEÁKI ZARÁNDOKLATNAK 
 

   A Szeged-Csanádi Egyházmegye május utolsó szombatjára közös találkozót 
és zarándoklatot hirdetett. A 2020-as Eucharisztikus világkongresszusra han-
goló napon a SZIGNUM közösségének több tagja gyalog és kerékpáron kelt 
útra, hogy részt vegyen az óföldeáki templomnál rendezett programon. Az 
ünnepi szentmisét dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök mutatta be. 
   „Keljünk útra, hogy életet merítsünk” – ezzel a szentírási idézettel invitál-
ták a híveket május 26-án, Óföldeákra. A településen található az a közép-
kori eredetű, gótikus erődtemplom, amelyet Szűz Máriának, a Keresztények 
Segítségének szenteltek. Ez az ősi hely volt a helyszíne annak a találkozó-
nak, amelyet a Szeged-Csanádi Egyházmegye szervezett egyik előkészületeként az Eucharisztikus világkongresszus-
nak, amelynek 2020-ban Budapest ad majd otthont. 
   A lelki programra több százan keltek útra a kerület különböző pontjairól. A messzebbről érkezők autókkal és bu-
szokkal érkeztek, de Makóról gyalogosan és kerékpárral is indultak csoportok a gyülekezés helyszínére, Földeákra. 
Innen viszont mindenki az apostolok lábán, vagyis gyalogszerrel haladt a szomszédos faluig. A mintegy 6 km-es táv 
alatt imádkozva, énekelve mentek a zarándokok, és négy állomásnál tartottak rövid elmélkedéseket.  Ezeknek témá-
ja az elinduláshoz szükséges belső erő, az úton levés értelme, az Istennel töltött idő és a célba érkezés voltak. 
   Az utolsó megálló egyben a nap forrását, az óföldeáki erődtemplomot és környező terét jelentette. Itt, a közös 
ebédet követően zenei, néptánc és irodalmi előadások zajlottak. Ebben iskolánk 3.b osztályos tanulói néptánc pro-
dukciót adtak elő, Horváth János igazgató úr, Mészáros Ildikó tanárnő és diákunk, Horváth Bulcsú egy-egy verset 
szavalt. Ezután, szentségimádás vezette be a szabadtéri szentmisét, amelyet dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök mu-
tatott be. A program zárását követően a hívek felkerekedtek, hogy lelkileg gazdagodva, haladjanak tovább útju-
kon. 

HIT-ÉLET 
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A FEJLŐDÉS KULCSA AZ ÉRZELMI NEVELÉSBEN REJLIK  
 

   A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a KÉSZ makói csoportjának meghívására érkezett Makóra 
Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató. A Korona Szállóban június 5-én tartott előadásán az érzelmi intelli-
gencia fejlesztésének fontosságáról és lehetőségeiről beszélt. 
   Uzsalyné dr. Pécsi Rita a nevelés témájának kutatására tette fel az életét, fő érdeklődési területe a 
személyiséget hatékonyan fejlesztő tudást és tapasztalatot átadó tanítás. Kiemelten foglalkozik az 
érzelmi intelligencia humán tőkévé alakításának lehetőségeivel. Évek óta járja az országot módszerta-
ni és életvezetési témájú előadásaival, amelyek közül ma sokunk kérdésére adott magyarázatot, „Miért nem műkö-
dik a százszor megmondtam? – A válasz az érzelmi nevelésben rejlik, ami nagyon fontos szerepet tölt be a tanulás-
ban, a magatartásban, a párkapcsolatban, és a munkahelyen is. Ennek ellenére mégis azt tapasztaljuk, hogy nem 
kap elég figyelmet sem az iskolában, sem a családban – értékelt az előadó, aki rögtön hozzátette, a területtel 
kapcsolatos készségek sokáig fejleszthetők, taníthatók és még át is írhatók, ezért rendkívül lényeges, hogy foglal-
kozzunk vele. Viszont nem mindegy, hogyan tesszük mindezt. A megbeszélés, az értelmezés, a vizsgáztatás itt nem 
vezet célravezető, csak az élmény, a tapasztalat és az azonosulás lehet az. 
   A szakember gátló tényezőnek tartja ebben a munkában azt, hogy a családtagoknak kevés idejük van egymás-
ra, valamint a különféle „kütyük” használatát is, mert nem valódi, hanem virtuális tapasztalatot ad a fiataloknak. Az 
iskolában gondot jelent az intellektus fejlesztésének hangsúlya az érzelmi hátrányára. – Pedagógusként, szülőként 
lényeges feladatunk ennek az aránynak a javítása. Sikeres oktatási reformoknál tapasztalható, hogy mindig az EQ 
terület megnövelésével értek el eredményt. Gondolok itt a zenetanításra, a különféle művészeti ágak bevonására, 
a projekt módszerek alkalmazására, a dráma, színház vagy családi életre nevelés, konfliktuskezelés, önismereti 
műhelyek megvalósítására – vázolta a lehetőségeket a szakember, aki szerint ezek a pedagógiai tartalmak meg-
újító hatásúak lehetnek.            (sza.) 

 

Hittanverseny 
 

A Katolikus Iskolák Harmatcsepp Levelezős 
versenyén hittan tantárgyból a középdöntő-
be jutott Farkas Katrin, Zsótér Dorka és Sza-
bó Gergő 2.a osztályos tanuló. Farkas Kat-
rin az országos döntőn V. helyezést ért el, 
május 26-án, Budapesten. Felkészítője 
Gottfried Katalin M. Hedvig nővér volt. 
Gratulálunk! 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

SÜNIKKEL ZÁRT AZ IDEI SZABADEGYETEMÜNK 
 

   Sünis foglalkozásokat tart Leányvári M. Zsófia SSND. Az iskolanővér 
11 tüskéshátút nevel, akikkel természetismereti szakkör keretében talál-
kozhatnak a gyerekek. A (nem mindig) szúrós kedvencekkel való fog-
lalkozás többféle képességet fejleszt, és természetes közeget biztosít a 
fiataloknak. A SZIGNUM Szent István Szabadegyetemének évadzáró 
előadásán bárki meg is simogathatta őket. 
   Zsófia nővér sünijeinek családtörténete: Süncivel indultak el az álla-
ti jó programok, ő sajnos már nem él, de van Dönci és Panka, meg 
Jenci és Hanna, az ő gyermekeik Zebulon, Bendegúz, Gedeon, Do-
rottya és Borbála, és adoptált testvéreik Lucy és Chanel. Ők 11-en 
Zsófia nővér tüskéshátúi, akik afrikai fehérhasú törpe fajták, s mint mondja, nem mindig szúrós gombócok. – Nem 
alszanak téli álmot és jól tűrik a bezártságot is. Ha jó kedvük van és kézhez szoktatjuk őket már egészen kicsi ko-
rukban, akkor könnyen megfoghatók és simogathatók – árulta el ezekkel a kisállatokkal való közvetlen kontaktus 
titkát a Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesrendjének tagja, aki kutya- és kisállatterapeuta is.  
A sünikkel fél esztendeje tart természetismereti foglalkozásokat azért, hogy az érdeklődő gyerekeknek természetes 
közeget biztosítson, és a kicsik megtapasztalhassák az állatokkal való foglalkozás jótékony hatásait. – A 
finommotorikájukat, az empátiás készségüket és az egymás közti interakciójukat is fejleszti. Segít nekik önmagukra 
reflektálni és önfegyelmet gyakorolni. Megtanulják a gondoskodás szabályait, miközben arra is oda kell figyelniük, 
hogy új ismereteket sajátítsanak el – mondta Zsófia nővér, aki nagy problémának látja, hogy a felnövekvő generá-
ciónak már nem magától értetődő a kisállattartás, a velük kapcsolatos feladatok és ismeretek. Ezért hiánypótló 
jellegű is az a szakkör, amelyet délutánonként tart a nővér a SZIGNUM fővárosi testvériskolájában, a Patronában. 
- Húsz másodpercnyi ölelés hatására olyan vegyületek szabadulnak fel az agyban, melyek csökkentik az idegessé-
get és természetes antidepresszánsok. A kutyához és más terápiás állatokhoz képest a sünök kicsik, kis helyen elfér-
nek, lakásban is tarthatók és csendesek – érvelt a „kis fickók” mellett gazdájuk, aki szerint rengeteg érzést képesek 
felfogni a velük érintkezőktől, miközben sokat tanulhatunk is tőlük. Felhívta a figyelmet arra is az előadó, hogy a 
kertekben, erdős területeken látható fajtákat terápiás célokra nem szabad használni, hisz nem bírják a bezártsá-
got, de menteni lehet őket, és feladatunk is vigyázni rájuk.  
   Ezzel az állati jó programmal zárult a SZIGNUM Szent István Szabadegyetemének idei évada, amely a tervek 
szerint hasonlóan érdekes előadásokkal folytatódik tovább jövőre is.               (Sz.A.) 
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NÖVENDÉKHANGVERSENY 
    A makói Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola 
2018. május 28-án rendezte Növendék Hangversenyét a SZIGNUM-ban. A mű-
sorban felléptek: Bartha Ágota Flóra, Kurusa Benjamin, Dömösi Kamilla, Szigeti 
Dorina, tanáruk: Bíró Anita – hegedű. Föedl Hédi és Jernei Ákos, tanáruk: Bujdosó 
Géza – gitár. Ágoston Eszter, Dávid Fanni Beáta, Ficzere Titanilla, Horváth Bog-
lárka, Mészáros Zsóka, Nagy Petra, Vadlövő Anna, Weszely Mária Sarolta, ta-
náruk: Csikotáné Erdei Eleonóra – fuvola. Fodor Arabella Barbara, Szabó Csilla Jázmin, Zsiga Lilla, tanáruk: 
Csurgai Korinna – fuvola, furulya. Ágoston Boglárka, tanára: Horváth Andrea – zongora. Almási Zsóka, Burger Áb-
ris, Herczeg Gergő Ferenc, Kiss Barnabás, Ratkay Viola, Siket Mira Liliána, tanáruk: Kiss Bálint András-gitár. Ádók 
Kitti Katalin, Baranyi Dávid, Farkas Balázs, Fülöp Donát, Horváth Bulcsú, Kenéz Bálint, Kormos Szófia, Seres Tamás, 
Szénási Írisz Napsugár, Szilágyi Botond, Takács Luca, Tóth Bence, tanáruk: Krátky Richárd – furulya, trombita, kürt. 
Biró Kata, Biró Tekla, Fülöp Bulcsú, Mezei Anna, Nándori Barnabás, Nándori Gellért, Nándori Mária, Szűcs Péter 
Dániel, tanáruk: Nagy Endréné – zongora. Antal Tamás, tanára: Papp Miklós – trombita. Korcsog Rózsa Rozália, 
tanára: Sajtos Szilvia – szaxofon. Mészáros Barnabás, Szabó Bernadett, Vas Ármin, tanáruk: Regedei Dávid-Tóth 
Dominika-klarinét. Forgács Gábor Péter, Fülöp Soma, Kiss Levente, tanáruk: Rakonczás Pál – gitár. Pósa Krisztián 
Márk, Tóth Krisztofer Dániel, tanáruk: Siska Anita – ütő. Venk Dániel, tanára: Varga Bence- szaxofon. Szolfézs ta-
nár: Reiszné Surinás Piroska és Pánczélné Juhos Zsuzsanna. Zongorán kísért: Benedekfi Fünde, Horváth Andrea. Köz-
reműködött a makói Magán Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara. Vezényelt dr. Csikota József karnagy.  

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

BALOGH JÓZSEF: MOST JÚNIUS VAN 
Június lett és tanév vége, 

Szabadság, barátom, itt a nyár, 
a gondokkal, leckével félre, 
örömünk kapuja tárva vár. 

Nem kell felelni, izgalom sincs, 

és mindennap alhatok, 
enyém a tópart, s mekkora kincs, 

hogy ismét, megint szabad vagyok! 
A bizonyítvány? Jó…, tűrhető, 

majd jövőre… mindent megteszek, 
mert a fejem lágya ha benő 

— Az apuék szerint — bölcs leszek. 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL ERASMUS+ 
 

3. ERASMUS+ NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ, MAKÓ 
 

Két éves ERASMUS+ projektünk 3. nemzetközi találkozóját rendeztük meg Makón. 
Ez volt az első olyan alkalom, amikor tanulók is részt vettek a találkozón. Négy nem-
zet képviseltette magát: Portugáliából 3 tanár és 6 diák, Olaszországból 3 kolléga 
és 8 tanuló, 2 finn tanár és 4 diák, illetve a makói és a baki kollégák meg tanulók 
találkoztak iskolánkban. 

A hétfői nap közös óralátogatással kezdődött, ahol Mészáros Ildikó óráján József 
Attila egyik versével kerültek közelebb magyar nyelvünkhöz, Baloghné Kovács Éva 
óráján pedig egyszerű angol kifejezéseket tanulhattak együtt negyedikeseinkkel. 
Ebéd után rövid városnézés következett, amit a városházán tartott ünnepélyes pol-
gármesteri fogadás zárt. Délután az iskola tornatermében került sor a hét nyitó ün-
nepségére – ahol a résztvevő országok bemutatkoztak rövid prezentációk és elő-
adások, táncok formájában, majd zárásul elénekelték a himnuszokat. A műsor után a 
külföldi diákok „hazamentek” a vendéglátó családokhoz, a tanárok pedig a kollégi-
umban egyeztettek a projekt alakulásáról, következő eseményeiről. 

Kedden délelőtt a kollégium adott otthont a képzéseknek: a tanárok számára 
Rambala Éva tartott tréninget, míg a gyereksereggel a baki partnerintézmény két 
tanára: Reizer Ferencné és Kiss-Molnár Brigitta, valamint Molnárné Gyuris Edit fog-
lalkozott. A délelőtti esőfelhők végül elvonultak, így délben kivonulhattunk a Maros-
partra, ahol a Zöldházban elfogyasztottuk a finom pörköltet. Ebéd után a Kaland-
part vendégei voltunk. 

Szerdán délelőtt ismét továbbképzés és játékos foglalkozás volt napirenden, délu-
tán pedig Szegedre látogatott a csoport. Ott az Agora Láthatatlan kiállítás című 
programján és egy érzékenyítő tevékenységen vettek részt, majd nagy séta követ-
kezett a városban: felfedezték a Dómot és kikapcsolódtak egy játszótéren is. 

Csütörtök reggel vendégeink elbúcsúztak iskolánktól és Makótól is, hogy Kinga 
nővér, Gulyásné Auffenberg Noémi és Leo Langlois tanárok vezetésével Budapestre 
távozzanak. Ott sétahajóztak egyet, megmászták a Gellért-hegyet, megtekintették 
a Szent István bazilikát és a Parlament épületét is. Közben találtak helyet és időt 
arra is, hogy nagyokat játsszanak, újabbnál újabb ismereteket gyűjtsenek egymás 
országairól, szokásairól. 

Este a Patrona Hungariae iskolában vacsoráztak, és ott volt a szállásuk is.  
Pénteken, a nemzetközi találkozó utolsó napján az elmúlt napok értékelése és a 

tanúsítványok kiosztása zárta a közös programok sorát. Ebéd után elbúcsúztunk egy-
mástól, és élményekkel meg hasznos új ismeretekkel, barátságokkal a szívekben min-
denki indulhatott hazafelé. Ki-ki a saját országába, városába és iskolájába, hogy 
otthon tovább adja a projekt legfőbb üzenetét: ha tisztában vagyunk érzelmeink 
természetével és hogy milyen szükségletek állnak mögöttük, akkor képessé válhatunk 
építeni egy harmonikusabb világot. 

Az öt napos programot gondos előkészítés előzte meg, melyben a projekt team 
mellett az Erasmus+ szakkör tanulói is aktívan részt vettek, és kivették a részüket a 
megnyitó ünnepségből, a továbbképzésekből és még a külföldi tanulóknak is első-
sorban ők voltak a vendéglátóik. Név szerint a következőknek köszönjük a lelkes és 
odaadó segítséget: Erdei Nóra, Erdei Renáta, Gyenge Dorina, Jernei Ákos, Kerekes 
Ákos, Kurunczi Tamás, Lenhardt Ákos, Putz János Flórián, Szabó Elvira, Szabó Tamás, 
Szekeres Lázár, Vajka Alexa, Ágoston Eszter, Vadlövő Katarina, Szabó Bernadett, 
Föedl Ferdinánd. 

Az ő jutalmuk sem maradt el: minden közös programon, kiránduláson ott lehettek – 
felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. 

Külön köszönjük a vendéglátó szülők önzetlen segítségét, a szeretetet, amivel a 
külföldi gyermekeket fogadták, és vállalták a megküzdést mind az idegen nyelv, 
mind az eltérő szokások hozta nehézségekkel. Végül köszönjük az iskola vezetősé-
gének a szervezésben nyújtott hathatós támogatást, illetve a SZIGNUM minden érin-
tett munkatársának, hogy számíthattunk rájuk. 

 
Erasmus+ team, Makó 

 
 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT VELÜNK TÖRTÉNT 
FITTEN ZÁRTA A TANÉVET A SZIGNUM 

   Sportos és házias programok színesítették az utolsó tanítási napot a Szent István 
Egyházi Általános Iskolában. A 11. SZIGNUM nap már a foci vb jegyében is telt; a 
Freestyle bemutató mellett megrendezésre került a hagyományos tanár-diák meccs 
is. 
   A Labdarúgó-világbajnokság inspiráló hatása is érzékelhető volt a tanév utol-
só munkanapján a makói SZIGNUM-ban. Freestyle focis bemutatót tartott és lab-
dás trükköket tanított a diákoknak Vidó Péter, aki tavaly a magyar bajnokság 2. 
helyezettje volt. A fiatal tehetség két esztendeje foglalkozik a műfajjal. – Kitartó 
munkára, nagyon sok gyakorlásra és türelemre van szükség az eredményekhez - 
tudtuk meg az Extrém Látvány SE tagjától. A gyerekek rendkívül élvezték a ko-
reográfiás show-t és nagy lelkesedéssel gyakorolták a bemutatott fortélyokat is, 
amiben többen nagyon ügyesnek bizonyultak. Ez nem meglepő, hisz a 
kéttannyelvű suliban régóta működik futball szakkör, nyáron még tábort is ren-
deznek a témában, valamint régi szokás a foci maraton, amelyre az idén is több 
csapat nevezett. Ugyan a hagyományos tanár-diák meccs ezúttal a pedagógu-
sok győzelmével zárult, de ez sem szegte kedvét senkinek sem, hisz számos érde-
kes programon bizonyíthattak a nebulók is.  
   A sport-nagyik, a MENYUKE tagjai népi játékokkal szórakoztatták a kisebbe-
ket, akik régi és mai háztartási eszközökkel is megismerkedhettek. Rögtön ki is próbálhattak egy-két modernebb 
technikát a „süssünk, süssünk valamit” alkalmon valóban készültek finomságok. Az édes meglepetések itt nem feje-
ződtek be, idén is volt jutalomfagylaltozás, amit rögtön, többféle labdajátékkal és kerékpározással is le is lehetett 
mozogni. De aki inkább csak szemlélni szereti a sportot, az sem unatkozott; erősember bemutatót és kerékpáros 
emléktúra képeket nézhetett. A 11. SZIGNUM napon két projekt is megvalósult; a „Nemzedékek hídja - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése közösségek építésével” elnevezésű mellett, a Határtalanul keretében a hetedikesek tartot-
tak élménybeszámolót erdélyi útjukról.  
   A vidám eseménysorozat legnagyobb tárgyi élményének a kombájn megismerése bizonyult és ezt már csak a 
vakáció bekövetkezése miatt érzett öröm fokozhatta a nap végén.  

Köszönjük Borsosné Majoros Melinda tanárnő szervező munkáját! - a szerk.- 
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MOSOLYOK ÉS VIRÁGOK A SZIGNUM BALLAGÁSÁN 
 

   Meghitt hangulatú volt ma a nyolcadikosok ballagása a makói Szent István Egyházi 
Általános Iskolában. Két osztály fejezte be hivatalosan alapfokú tanulmányait, akik 
könnyek és mosolyok közt, virágokkal kísérve köszöntek el tanáraiktól és diáktársaiktól.  

   Hagyományosan vasárnap tartotta végzősei ballagását a makói kéttannyelvű iskola. 
Az idei tanévet két nyolcadikos osztály fejezte be, akiket a már jól ismert SZIGNUM-os 
szokások szerint búcsúztattak el.  A hetedik évfolyamosok által feldíszített termüket ezút-
tal is egy kis ünnepség keretén belül vehették birtokba utoljára az ünnepeltek, akik itt 
kapták meg a kis üvegcse bort, szerencsét hozó pénzérmét, sót, apró cipót és az iskola 
fényképét tartalmazó tarisznyát. Virágcsokrok és büszke családtagok, rokonok gyűrűjé-
ben készültek az utolsó általános iskolás fotók a nagy napon. A kétosztálynyi ballagó 
diák az utolsó becsengetést követően, iskolatársaik sorfala előtt járta végig a jól ismert 
termeket és folyosókat.  

    Az alapfokú tanulmányok befejeződésére hivatalosan a belvárosi Szent István Király 
templomban került sor. Az ünnepi szentmisében Pálfai Zoltán plébános a mustármag pél-
dájáról szólt. – Növekedjék és szökkenjen szárba mindaz, amit itt kaptatok. Értékesek 
vagytok, a kincs bennünk és köztünk van – emelte ki szentbeszédében. Horváth János 
igazgató a saját emlékeit felidézve köszöntötte a jelenlévőket. – Az évek alatt életre 
szóló barátságok és meghatározó kapcsolatok születettek itt, ezeket őrizzétek és ápoljá-
tok. Vigyétek magatokkal jó szándékunkat és építeni akaró elveinket emléketekben – 
mondta útravalóul a ballagóknak az egyházi intézmény vezetője, aki ezt követően intéz-
ményi elismeréseket adott át.  Az iskola kiváló végzős sportolója Tóth Krisztofer lett. A fenntartó Boldogasszony 
Iskolanővérek Boldog Gerhardinger Terézia-díjában Igaz Dániel és Szabó Brigitta, Tartományfőnöknői dicséretben 
Szekeres Sarolta és Vadlövő Anna részesült. A Szent István Egyházi Iskola saját elismerésével jutalmazta Bárdi Ka-
ta, Nagy Petra, Szénási Jázmin és Szilágyi Botond kiemelkedő teljesítményét.  

Minden nyolcadikos diák az ünnepség végén egy-egy SZIGNUM léggömböt engedett a magasba, sok jókívánság 
kíséretében. 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
HÍRESSÉGEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 

Június: Lionel Messi – argen-
tin labdarúgó  
 

Született: 1987. Június 24-én, 
Rosarioban. A spanyol FC Barcelo-
na és az argentin válogatott játé-
kosa. 

Messi generációjának egyik kiemelkedő játékosa, aki 22 
éves korára az Aranylabda és a FIFA az év játékosa 
díjat is elnyerte.  Messi fiatalon kezdett futballozni, a 
benne rejlő lehetőséget pedig korán felismerte az FC 
Barcelona. 2000-ben hagyta el szülővárosa csapatát, 
és Európába költözött családjával. Ő lett a spanyol baj-
nokság történetének legfiatalabb játékosa és gólszerző-
je. Egy évvel később Bajnokok ligája-győztes lett. Messi 
hat góllal gólkirályi címet nyert a 2005-ös ifjúsági lab-
darúgó-világbajnokságon, ahol két döntőbeli góljával 
segítette Argentínát világbajnoki címhez. Röviddel ezután 
állandó tagja lett a felnőtt válogatottnak. 2006-
ban minden idők legfiatalabb argentin világbajnoki 
résztvevője lett. 2008-ban Pekingben olimpiai aranyér-
met nyert az argentin labdarúgó-válogatottal. 
 
Gondolatok: A nyárról 

Vigyázz magadra a nyáron! 

Aludd ki magad! 

Kerüld a rosszat! 

Állj készen a jóra! 

Célod Isten szeretetének továbbadása legyen, bárhol 
töltöd a nyarat! 

Imádkozz nyáron is! 

Óriási dolog, ha el tudsz menni szentmisére is! 

                                                   Egy perc humor:  

 

 

 

 

 

 

 

LELKES GONDOLATOK:  

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Az elrabolt hercegnő – 
ukrán családi animációs film 
   Ez a varázslatos mese a bátor 
lovagok, szépséges hercegnők és 
mágusok világában játszódik. 
Ruszlán, a vándorszínész arról 
álmodik, hogy lovag lesz belőle. 
Egy napon találkozik a szépséges 
Milával, akivel első látásra egy-
másba szeretnek, ám a fiú nem 
sejti, hogy ő a király lánya. A szerelmesek boldogsá-
ga nem tart sokáig, mert egy ördögi varázsló, 
Csernomor elrabolja a hercegnőt. Ruszlán a nyomába 
ered, szembeszáll megannyi veszéllyel, hogy bebizo-
nyítsa, az igaz szerelem erősebb a varázslatnál. 
A legújabb egészestés animációs film Puskin népmesei 
ihletésű költeményét, Ruszlán és Ludmilla történetét 
dolgozza fel, kalandos fordulatokkal, komikus sze-
replőkkel színesítve az eredetit. Eddigi premierjei 
során Az elrabolt hercegnő mindenhol kiugró sikert 
ért el, gyorsan a családok és gyerekek kedvencévé 
válva. 
 

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 
valamilyen állatot mintázó szob-
rot készít belőlük. 



 

 

HÍREK 
Országos Böngész eredmények 

A Böngész országos versenyének idei fordulójában az 
alábbi eredmények születtek: 
1. a osztály: olvasás: Seres Nóra, Biró Kata 2. hely, Tóth-
Kása Nina, Dömösi Kamilla 3. hely. Matematika: Gregor 
Szonja, Németh Lia 1. hely, Bartha Dóra, Tóth Lilien 3. hely. 
Környezetismeret: Ferling Viktória, Major Kata, Nagy Ken-
de 5. hely, Tóth Viktor, Somogyi Levente 6. hely, Ádók Em-
ma, Pajcsin Zsombor 7. hely.  
2. osztály: Környezetismeret: Varga Tamás (2.a) 3. hely. 
Matematika: Föedl Hédi, Takács Luca (2.b) 22. hely.  
3.b osztály: Olvasás: Erb Milán, Szabó Hanna Panna 6. 
hely.  
4.b osztály: Matematika: Mágori Levente 11. hely. Olvasás: 
Horváth Benedek, Mágori Levente, Zsikai Zétény 5. hely, 
Kaposvári Dorina, Faragó Zsófia, Kis Gabriella Luca 6. 
hely. Gratulálunk diákjainknak és felkészítőiknek! 

Ügyesen rajzoltak 
A „Láttad-e már a zenét?” rajzverseny, általános iskolás 
kategóriájának 1-2. osztályosai között Fazekas Léda 2., 
Horváth Hanna Júlia 3., Dus Brendon Dominik különdíjas lett. 
A 2.b-s diákok elkészítő pedagógusa Győrfi Józsefné volt. 
Gratulálunk! 

Keltegető eredmények 
A „Keltegető” országos csapatversenyen a 2.b osztály di-
ákjai szépen szerepeltek. A Törtei Tibor, Ratkay Viola, Igaz 
Dorina, Juhász Regina alkotta csapat 10., Föedl Hédi, Hor-
váth Hanna, Takács Luca és Fazekas Léda csapata pedig a 
12. Gratulálunk szorgalmas munkájukhoz! 

Országos angol nyelvi siker 
Az ötfordulós, levelezős, angol nyelvi csapatversenyen a 
Föedl Ferdinánd, Halmágyi Pál, Venk Dániel (6.a) alkotta 
csapat az országos 2. helyen végzett. Felkészítőjük Föedl 
Andrea tanárnő volt. Gratulálunk! 

Angol levelezős tanulmányi eredmények 
A Hajdú-Bihar megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
levelezős tanulmányi versenyén, angol „c” kategóriában 
Kőrösi Lóránt Kamill (7.a) 3. helyezést ért el. Felkészítő ta-
nára: Kissné Joó Judit. Angol „b” kategóriában Szabó Ta-
más (6.a) a 33. lett, felkészítője Baloghné Kovács Éva ta-
nárnő volt. Angol „a” kategóriában Szabó Gergő (2.a) a 
18. helyen végzett, Baloghné Kovács Éva tanárnő készítette 
fel. A tehetséggondozó tanulmányi verseny minden helye-
zettjének és tanáraiknak gratulálunk!  

A tavaszi papírgyűjtés eredményei 
 Május második hetében került sor a SZIGNUM hagyomá-
nyos papír és PET-palack gyűjtő programjára. A tavaszi 
akcióban az alábbi eredmények születtek: 
Az alsó tagozat összesen 4115 kg papírt gyűjtött. 1.a: 236 
kg, 1.b: 199 kg, 2.a: 1600 kg (I. hely), 2.b: 290 kg, 3.a: 
439 kg,  3.b: 589 kg (III. hely), 4.a: 635 kg (II. hely), 4.b: 
127 kg.  
A felső tagozat 2109 kg-ot gyűjtött. 5.a: 89 kg, 5.b: 382 
kg (III. hely), 6.a: 388 kg (II. hely), 6.b: 18 kg, 7.a: 783 kg 
(I. hely), 7.b: 233 kg, 8.a: 87 kg, 8.b: 129 kg. 
A SZIGNUM összesen 6224 kg-nyi mennyiséget gyűjtött 
össze. 
A legeredményesebb osztálynak a 2.a bizonyult 1600 kg 
gyűjtéssel,  a tanulók közül pedig László Erik, akinek csa-
ládja 1242 kg papírt hozott.  200 kg körüli mennyiséggel 
járult hozzá a gyűjtéshez: Igaz Dorina (2.b) 251 kg, Varga 
Milán (4.a) 248 kg, Gera-Ludányi Máté (3.a) 239 kg, Erb 
Milán (3.b) 202 kg, Füleki Balázs (7.b) 200 kg és Vígh And-
rea (7.a) 197 kg. Köszönjük! 

SPORT, SPORT, SPORT 
Úszóbajnok 

Fülöp Bulcsú (5.a) úszó eredményei a május 19-20.-án Kecs-
keméten megrendezett Uszonyosúszó Országos Bajnokság 
gyermek korosztályában: 100 m delfin arany (magyar baj-
nok), 100 m uszonyos gyors ezüst, 50 m delfin bronz, 200 
m uszonyos gyors bronz, 50 m uszonyos gyors IV. helyezés, 
400m uszonyos gyors V. helyezés.  
Ugyanezen a megmérettetésen Szabó Roland (6.b) a 
4x100 m-es váltó tagjaként III. helyezést ért el. A Makói 
Úszó Klub versenyzőit Tibor Kis edző készítette fel. Gratu-
lálunk!  

Balatonkört teljesített 
A McDonald's BringaMánia Tour de Balaton május 19-ei 
kerékpáros túráján Ferenczi Hunor (8.a) sikerrel teljesítette 
a Balaton L 168 km-es távját. Gratulálunk! 

Eredményes egyéni atlétáink 
2018. május 3-án rendezték meg a Makó városi és kistér-
ségi egyéni atlétikaversenyt, amelyen 8 felsős tanulónk vett 
részt. Diákjaink1 arany,1 ezüst és 3 bronzéremmel tértek 
haza a megmérettetésről. 
Eredmények: Hudák Mátyás (5. b) 60 m futás 1. hely, tá-
volugrás 3. hely, Kurai Klaudia (7. a) 60 m futás 3. hely, 
Lengyel Boglárka (7. b) 1500 m futás 3. hely, súlylökés 6. 
hely, Horváth Dominik (7. a) kislabda dobás 3. hely, súlylö-
kés 6. hely, Tóth Krisztofer (8. b) 1500 m futás 2. hely, 
Kurai Gabriella (5. a) 600 m futás 5. hely, Szekeres Sarol-
ta (8. a) 100 m futás 5. hely, Wursach Paul (8. a) 100 m 
futás 4. hely súlylökés 5. hely. Felkészítő tanárok: Czebe 
Norbert és Kanderné Németh Györgyi. Az érmesek osztály-
főnöki dicséretben részesültek a többi helyezett szaktanári 
dicséretet és tantárgyi ötöst kaptak. Gratulálunk! 

SZIGNUM pingpong verseny 
A májusban rendezett házi asztalitenisz bajnokságon az 
alábbi eredmények születtek: az 5-6. évfolyamon húszan 
neveztek be a versenybe, ahol Bokor Richárd (5.a) a 3., 
Szabó Tamás (6.a) a 2. és Bárdi Miklós (5.b) az 1. helyen 
végzett. A 7-8. osztályosok megmérettetésében a 8 induló 
közül bronzérmes lett Kovács Bálint (7.a), ezüstérmet szer-
zett Szél Sándor (8.a) és a dobogó legfelső fokára állha-
tott Hegyes Tibor Mózes (7.a). Gratulálunk!  

 
Trappoló SZIGNUM-osok 

A SZIGNUM közössége is kép-
viseltette magát május 30-án, 
a makói Kihívás Napja prog-
ramjain. 20 tanulónk vett részt 
a reggeli kocogáson a város-

központban, az iskolában 
pedig Szabó Anita Mária 
tanítónő a szünetekben 
szervezett sportos progra-
mokat.  

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 
 


