
 

 

        

XIV. évfolyam 8-9. szám 2018. szeptember 

A Szent István Egyházi Általános Iskola 

és Kollégium havilapja 

2018/2019: BÁTOR ÉV 
 

A TÖRTÉNET 
160 ÉVVEL EZELŐTT KEZDŐDÖTT A  
BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK  
MAGYAR TARTOMÁNYA ÉLETÉBEN 

 ÉS 27 ESZTENDEJE A SZIGNUM-ÉBAN. 
 

(H)Ősök. Akik küldetést kaptak. És mertek új utakra lépni.  
Bevállaltak nehézségeket és sok munkát az eredmény érdekében. 

Nem féltek próbára tenni az erejüket és megmutatni, mire képesek. 
Folyamatosan keresték a fejlődés lehetőségeit. 

Közösen néztek szembe a kihívásokkal és  
együtt örültek a sikereknek. 

Hajtotta őket a felfedezés vágya.  
Az eredményekért hálásak voltak,  

a kudarcok még erősebbé tették őket. 
Erőt merítettek a közösség erejéből  

és egymás lelkesedéséből. 
Bizalommal és nyitottan álltak a változások elé. 

A hitük erős volt:  
„Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,25-32) 

 
ÉS A 2018/2019-BEN EGY BÁTOR ÉVET HIRDETTEK. 

 

MEGHALLANI. MEGLÁTNI. CSELEKEDNI. 
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FÓKUSZ - JUBILEUMI ÉV 
JUBILEUMI TANÉV A 2018/2019-ES! 

   Szeretetettel köszöntöm Mindnyájatokat, akik egy tanévvel tapasztaltabbak lettetek: Diákok, Munkatársak, Szülők, 
Hozzátartozók, avagy a SZIGNUM nagy Közössége! 
   Gondoljunk bele közösen, hogy ha egyetlen egy tanév ennyi munkát, örömet, erőpróbát, felfedezést, feldolgozandó 
kudarcot és sikert jelent, akkor mekkora gazdagság lehet egy közösség számára 160 tanév tapasztalata!  Merthogy a 
következő tanév, amelyre visszajöttök szeptemberben, jubileumi tanév lesz: a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tar-
tományának 160 éves jubileumát fogjuk egy tanéven át ünnepelni. Fontosnak tartjuk, hogy a jubileumi tanévben köze-
lebb kerüljenek egymáshoz az iskolanővéri iskolák és missziók diákjai és munkatársai. Éppen ezért számos izgalmas al-
kalom lesz, amikor találkozhat egymással a négy iskolanővéri iskola és a két határon túli iskolanővéri misszió. 
   Már a nyári szünetben lesz két ünnepi esemény: júliusban "Haza-Találó" címmel közös táborozás a Vajdaságban, au-
gusztusban pedig Budapesten kétnapos nevelési konferencia az összes iskolánk valamennyi tanárának a Patronában. A 
mintegy 350 fős csapat a Parlament felsőházi termében fogja ünnepélyesen megnyitni a jubileumi tanévet. 
   Ősszel DÖK találkozót szervezünk a Patronában, majd rendtörténeti hittanversenyt a debreceni Svetits Iskolában. Ta-
vasszal a szegedi Karolina rendez egy kétnapos zenei fesztivált, melynek keretében találkoznak a kórusok és a tehetsé-
ges zenész diákok. A sport kedvelőit pedig Ti, a SZIGNUM Iskola fogjátok vendégül látni Makón egy nagyszabású rend-
tartományi bajnokságra. 
A többi jubileumi program is fel lesz tüntetve abban a falinaptárban, amellyel várunk Titeket vissza szeptemberben. Min-
dezeken túl figyeljétek majd pályázati kiírásainkat, melyek alkotásra hívják a kreatív diákokat és pedagógusokat egya-
ránt. 
   Most pedig megköszönöm Mindnyájatoknak azt, amit munkával, lelkesedéssel, segítőkészséggel, sokszor áldozattal - ki
-ki a maga területén - hozzátett ahhoz, hogy ezzel a tanévvel immár mindnyájan gazdagabbak lettünk. Ez az év most 
már a 160 éves történelmünk része, melyet Ti is alakítottatok. 
   A Nővérközösség nevében áldott, pihentető, tartalmas nyári szünidőt kívánok Mindenkinek! Szeretettel várunk Bennete-
ket vissza a jubileumi tanévben! 
Budapest, 2018. június 15. 

Lobmayer M. Judit nővér, 
tartományfőnöknő                 
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HAZATALÁLÓ TÁBOR DÉLVIDÉK 
 

   A tábor 2018. július 6-11. között zajlott Szerbiában. Az iskolánkból öt tanuló: 
Ferenczi Hunor, Szabó Brigitta, Szekeres Sarolta és Szilágyi Botond vett részt a 
táborban. Az Iskolanővérek iskoláiból érkező diákok megismerkedhettek a ma-
gyar emlékekkel Szerbiában illetve a Délvidéken élő magyar fiatalokkal.  
   Az első napon a Törökkanizsán található katolikus templomnál találkoztak a 
tábor résztvevői. Itt meghallgattuk Molnár Rózsa előadását Oroszlámosról és 
annak magyar, keresztény gyökereiről. Később Ternovácz István előadásában 
beszélt nekünk: mit jelent magyarnak lenni Szerbiában.  
   Ezután indultunk Nagybecskerekre, ahol az este folyamán megismerhettük a 
város szépségeit. A következő napon lelki napot tartottunk, ahol a fiatalok kiscso-
portos beszélgetéseken, műhelymunkákon vettek részt. Az esti szentmise után mécseseket úsztattunk a Béga folyón.  
   A harmadik napon Belgrádba utaztunk, Zimonyban megtekintettük a Hunyadi tornyot. Majd a Belgrádban lévő Krisztus 
Király katedrális megtekintése után elindultunk a nándorfehérvári várat megnézni. Az égiek azonban nem így akarták. 
Hatalmas esőt zúdítottak kis társaságunkra, amit egy vendéglőben vészeltünk át. A várakozás azonban megérte, mert a 
várból gyönyörű látvány tárult elénk, ahogy a Száva folyó a Dunába ömlik. Ezután buszra szálltunk és szállásunk felé vet-
tük az irányt. A diákok itt fakultatív programokon vettek részt. Volt itt néptánc, kisfilmkészítés, karikatúrakészítés és kvízjá-
ték.   
   A negyedik napon, az Al-Dunán hajózott kis csapatunk. Páratlan természeti szépségét ismerhettük meg a Dunának. 
Galambóc váránál kikötöttünk, majd a vár megtekintése előtt táncoltunk egyet. A Baross-tábla megtekintése után elérkez-
tünk a Széchenyi-táblához, aminél elénekeltük a Himnuszt és megkoszorúztuk. A hajóút után Székelykevén élő magyarok 
fogadtak minket finom vacsorával. 
   Utolsóelőtti napon a Tarcal hegységbe látogattunk, ahol a Novo hopovoi görögkeleti szerb kolostort látogattunk meg. A 
hegység arról híres, hogy napjainkban is 16 kolostorban élnek szerzetesek. A kolostor megtekintése után Újvidékre utaz-
tunk, ahol az ebéd elfogyasztása után lehetőség nyílt a város nevezetességeinek megtekintésére. Ezután indultunk 
Csúrogra, ahol a második világháború alatt az újvidéki vérengzésre válaszul a szerb partizánok több ezer magyart vé-
geztek ki. Többségüket ártatlanul, bírósági ítélet nélkül. Teleki Júlia – akinek édesapját is itt végezték ki – mesélte el a 
csúrogiak szenvedéseit és az emlékmű hányatott sorsát.  
   A zárónapon az aracsi romtemplomhoz utaztunk. Megismerhettük a templom történetét és a hozzá fűződő legendát is. A 
közös imádkozás után itt köszöntek el egymástól a tábor résztvevői. A gyerekek mosolygósan, jókedvűen, de kicsit fárad-
tan köszöntek el társaiktól.  
   Ezen pillanatokat látva remélem, hogy megérezték együvé tartozásunkat, mint keresztény, magyar ember: legyen az 
anyaországi vagy határon túli.                                             

Puskás Kornél tanár úr 



 

 

FÓKUSZ - JUBILEUMI ÉV 

160 ÉVE OSZTJÁK MEG REMÉNYÜKET A NEMZETTEL 
 

   Kettős évfordulóra emlékeznek az idén a Boldogasszony Iskolanővérek; 
185 esztendeje alapította meg kongregációjukat Gerhardinger Boldog 
Terézia és 160 évvel ezelőtt jött létre a Magyar Tartomány.  A jubileumi 
tanévet a Parlament felsőházában nyitották meg augusztus végén, a rend 
350 pedagógusának, köztük a makói SZIGNUM tanárainak részvételével.  
   Különleges alkalommal kezdődött a Boldogasszony Iskolanővérek 
iskoláinak idei tanéve. Augusztus 22-23-án, kétnapos konferenciával 
emlékezett meg a szerzetesközösség és iskoláik 350 pedagógusa két 
jeles évfordulóról: 1883-ban alapította meg a rendet Gerhardinger 
Boldog Terézia és 1858-ban nyílt meg az első magyarországi iskolájuk 
Temesváron. Ezzel jött létre Magyar Tartományuk, amely azóta folyamatosan jelen van a nemzet életében. – Ezek 
örömére jubileumi tanévet hirdetünk – jelentette be Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő a Parlament felsőházá-
ban megtartott ünnepségen, amelynek meghívott vendége Lezsák Sándor költő, pedagógus, politikus volt. – A kül-
detéses ember iskolájaként határozzuk meg magunkat. Ennek jegyében indult el 160 évvel ezelőtt hat bajor iskola-
nővér misszióba Magyarországra és ez határozza meg azóta is tevékenységünket – hangsúlyozta Judit nővér, 
majd ismertette a jubileumi év alapgondolatát a résztvevőkkel. – Amikor a sokféleségben megéljük az egységet, 
amikor közösséget formálunk egymással és azokkal, akik közt szolgálunk, akkor a remény jelei vagyunk megosztott 
világunkban. Ezért valljuk, hogy a 160 év során, bármilyen történelmi helyzetben, az iskolanővérek megosztották 
reményüket a nemzettel, a rájuk bízottakkal – nyitotta meg a főnöknő az V. Iskolanővéri Nevelési Konferenciát és 
az ünnepi évet.  
   A kétnapos tanácskozáson részt vettek a magyar tartomány iskoláinak pedagógusai, köztük a makói SZIGNUM 
tantestülete is.  A gazdag programsorozatban a szakmai műhelymunkák és előadások mellett alkalom nyílt hajós 
budapesti városnézésre, és ami a legfontosabb, személyes találkozásokra is. 
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A SZIGNUM VENI SANCTE SZENTMISÉJÉN  
ELHANGZOTT IGAZGATÓI BESZÉD SZERKESZTETT VÁLTOZATA: 

 
Tisztelt Tartományfőnöknő! Tisztelt Alpolgármester Úr! 
Tisztelt Vendégeink! Kedves szignumos Diákok, Szülők, 
Kollégák! 
Két pontban szólnék arról, amiről itt és most ebben az 
évnyitó beszédben fontosnak tartok beszélni. 
Íme az első: 
Kedves Diákok, Szülők! Kedves Kollégák! Tisztelt Tarto-
mányfőnöknő! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Vendé-
geink! 
Ez a második megszólítás sorozat - amely egyáltalán nem 
felel meg a protokollszabályoknak - nem a figyelmetlen-
ség vagy a szándékos udvariatlanság műve, hanem azt 
jelzi, hogy mindannyian: közéleti személyiségek, szülők, 
tanárok valamiért és valakikért dolgozunk. Itt és most: 
gyermekeinkért, diákjaink jövőjéért. 
Kedves Diákok, kedves Gyerekek!  
Értetek vagyunk itt, értetek dolgozunk. 
Remélem örömmel és büszkeséggel tölt el benneteket, 
hogy ti vagytok a középpontban, és a felnőttek, akik 
egyébként meghatározzák az életeteket – tanulj, egyél, 
ide menj, ide ne menj – leleplezik magukat: ti vagytok a 
legfontosabbak! 
Mire jogosít fel ez benneteket? Leginkább arra, hogy 
bátran és pontosan teljesítsétek állapotbeli kötelességei-
ket! Melyek ezek? Erőtök szerint a legjobban tanulni, szü-
leiteknek jó gyermeke lenni; megbecsülni azokat, akik a 
legjobban szeretnek benneteket: szüleiteket, testvéreite-
ket, tanáraitokat. 
Sem nektek, sem a felnőtteknek nem könnyű megfelelni 
annak a sokféle elvárásnak, amelyek meghatározzák 
életünket. 

Jó példa erre A molnár, a 
fia meg a szamara című 
népmese, amelyben bár-
hogy is bánik a szamárral 
apa és fia, mindig akad, 
akinek valaki, valami nem 
tetszik… Mindenkihez al-
kalmazkodni akarnak, sen-
kihez sem sikerül. A mese 
tanulsága egyértelmű: szi-
lárd belső értékek szerint érdemes élni, a magunk lelkiis-
meretének megfelelni. 
Öt hívó szóval, kifejezéssel jeleníteném meg azokat a 
belső értékeket, amelyeket fontosnak tartok a SZIGNUM 
életében: evangélium, modern pedagógia, hazafias neve-
lés, évezredes, bevált konzervatív erkölcsi értékek képvi-
selete, és a 21. század kihívásainak megfelelő készségek 
fejlesztése. 
Kedves ünneplő Közönség! 
A második, amiről beszélni szeretnék, hogy százhatvan 
éve, 1858-ban, bajor nővérek érkeztek Magyarországra, 
hogy - bár sem a nyelvet, sem a kultúrát nem ismerték – 
bátran szolgálják a magyar kultúrát, a magyar oktatást. 
Száznyolc éve, 1910-ben érkeztek a Boldogasszony Isko-
lanővérek szerzetesnővérei Makó-Újvárosra, ahol 1948-
ig - addig, amíg az állami kommunista terror fel nem szá-
molta az egyházak és más közösségek szabad működését 
- szolgálták Makó polgárainak szociális és oktatási ügye-
it. Az 1991-ben megalakuló SZIGNUM, a Boldogasszony 
Iskolanővérek makói iskolája, büszkén vallja magát az 
1910-es alapítás örökösének! 
 

A SZIGNUM hatvanhatodik tanévét,  
azaz a 2018-2019-es tanévet ezennel megnyitom! 
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BÚCSÚZUNK ... 

ELHUNYT VAS IRÉN M. TEOFILA  
BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉR 

 
Életének 93., szerzetességének 54. évében 2018. augusz-
tus 12-én az örökkévalóságba költözött Vas Irén M. Teofila 
nővér. Temetési szertartása és búcsúztatása a Szeged Alsó-
városi Ferences Templomban volt szeptember 10-én. Ham-
vait a Ferences Szeged Alsóvárosi Temetőben helyezték 
örök nyugalomra.  
   Teofila nővér az Iskolanővérek makói rendházának 
volt tagja 1992-től. Tacita nővérrel együtt számos füg-
gönyt, ágynemű huzatot, jelmezt, egyéb iskolai kelléket 
varrt az újonnan alapított Szent István Egyházi Iskola és 
Kollégium számára. Nem lehet felsorolni azt a sokféle 
háttérszolgálatot, amellyel rendelkezésére állt az iskolá-
nak és a kis nővérközösségnek. Családtagjait is ott segí-
tette, ahol csak tudta. 91 évesen fogadta el a rend 
meghívását a budapesti szeretetotthonba, ahol részesül-
hetett súlyosbodó egészségi állapotának megfelelő ápo-
lásban. Mindig külön szeretettel fogadta a Makóról ér-
kező látogatókat és híreket. Mi is szívünkben őrizzük em-
lékét.  
 
   Teofila nővér 2011-ben az Audiovizuális Emlékgyűjtés 
projekt keretében vállalkozott arra, hogy megpróbáltatá-
sokkal teli életéről beszélget diákjainkkal. Az alábbiakban 
az általa mondottakból elevenítünk fel néhány gondolatot.  
 
- Az első osztályt egy tanyasi iskolában végeztem, ahol 
egyetlen tanító oktatott minden évfolyamot. Másodiktól 
már Kiskunmajsára jártam és a nagyszüleimnél nevelked-
tem, onnét jártam az iskolanővérek zárdájának iskolájá-
ba. Ott négy elemit végeztem és utána még két polgá-
rit. Nagyon nívós, komoly oktatás folyt ezen a helyen, 
remek gyakorlati képzések voltak. A szüleim úgy gon-
dolták, hogy az a fontos, hogy tanuljak meg jól varrni és 
abból majd meg tudok élni később. Elkezdtem ebben a 
szakmában dolgozni, de már akkor érlelődött bennem 
az iskolanővéri hivatás.  
 
- Elvégeztem magánúton a nővéreknél a polgári 3. és 4. 
osztályt, közben kitört a 2. világháború. 1945 augusztu-
sában mentem a mostani Karolina iskolába és ott jártam 
líceumba. Az egyházi iskolákat államosították 48-ban, 
az utolsó évemet már, mint állami iskolás jártam. Az 
érettségi utáni nyáron kezdődött a noviciátus, akkor öl-
töztem be szerzetes újoncnak, de 1950-ben feloszlatták 
a rendeket. Éjszaka jöttek értünk és semmit nem vihettünk 
magunkkal. Letereltek a kápolnába mindenkit és névsor-
olvasás után vittek bennünket teherautón Ludányhalászi-
ba. Itt nehéz körülmények között éltünk, folyosón és szal-
mán aludtunk. A vezetőségnek ultimátumot adtak, vagy 
elhagyjuk a rendet, vagy elvisznek Oroszországba, 
vagy ki tudja hová. Két majsai társammal késő éjszaka 
vonatra szálltunk és hazautaztunk. Ezután is minden lépé-
sünkről tudtak.  
 
- 12-en öltöztünk be újoncnak, ezekből többeket bebör-
tönöztek mondvacsinált indokokkal. Amikor csendesebb 

időszak jött, akkor Sze-
geden jelentkeztem 
egyetemre. A bejutás 
feltételeit úgy éreztem, 
felérnek a hittagadással, 
és ezt nem vállaltam. 
Közben a helyi plébános 
kérte, végezzem el a 
hitoktatói képzést Kalo-
csán.  Miután ez jól sike-
rült, a püspök kinevezett 
Kiskunmajsa összes bel- 
és külterületi iskoláiba, 
de a járási tanács nem 
járult hozzá a tevékeny-
ségemhez. Ezért egy 
évig nem hivatalosan, tanyán tanítottam hittant. Utána 
jelentkeztem a kötelező gyakorlati évre, hogy tanító 
lehessek. Nem volt jó káderjelentésem, ezért felajánlot-
ták, hogy Tiszanánán fejezzem be a tanulmányaimat. 
Egerben tehettem le a képesítő vizsgát és utána még 
egy évig Tiszanánán dolgoztam. Ezután kértem, hogy 
helyezzenek vissza közelebb a szülőhelyemhez.  
 
- Kiskunmajsától 14 km-re egy tanyasi iskolában sikerült 
elkezdenem a tanítást. 68 gyermeket oktattam, elsőtől 
negyedik osztályig egy éven keresztül. Naponta jártam 
ki és rendkívül nehéz állapotok voltak. Ezután kerültem 
Kunágasegyházára, majd a Szanki úti iskolába. Itt taní-
tói képesítéssel kellett a felső tagozatban tanítani, ami 
nem volt egyszerű feladat. Nagyjából 13-14 évig jár-
tam kismotorral a tanyasi iskolákba. A megszűnésük után 
kerültem be a városba, ott már osztott iskolában dolgoz-
tam.  
 
- Az államosítás után idővel két iskolát visszakapott a 
rend, a budapestit és a debrecenit. Megszabták, hogy 
hány nővér lehet és mennyit vehetnek be utánpótlásnak. 
Én kint éltem és úgy tartottam a kapcsolatot 15 éven át 
a novic társaimmal, ahogy tudtam. Miután kiépült az alsó 
tagozata is a rendnek, 1964-ben tehettem le az első 
fogadalmamat és rá öt évre az örökfogadalmat. Nyug-
díjazásom után pedig hitoktatóként tevékenykedtem 
Szegeden és Makón. Ez utóbbira Tacita nővér beszélt 
rá.                                        Képek: Rosta Tibor (2011) 



 

 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

2017/2018. TANÉV ÉV VÉGI JUTALMAZÁSOK 
 
Kitűnő tanulmányi munkáért: 
1.a: Ádók Emma, Biró Kata, Dömösi Kamilla, Gregor 
Szonja, Major Kata, Németh Lia, Seres Nóra, Tóth-Kása 
Nina Bonita 
1.b: Farkas Balázs, Horváth-Varga Botond, Keresztúri 
Patrik Kevin, Qunaj Leonita 
2.a: Farkas Katrin, Gesztesi Csenge, Horváth Boglárka, 
Szabó Gergő, Varga Tamás 
2.b: Föedl Hédi, Horváth Hanna Júlia, Juhász Regina, 
Takács Luca 
3.a: Ágoston Boglárka, Almási Zsóka, Binecz Márton, Biró 
Tekla, Gabnai Anna, Kenéz Bálint, Püspöki Levente 
3.b: Ádók Kitti, Fodor Arabella Barbara, Kerekes Fanni, 
Szabó Hanna Panna 
4.a: Bartha Ágota Flóra, Kis Ramóna, Mészáros Barna-
bás, Puskó Petra Maja, Siket Mira Liliána, Varga Milán 
4.b: Faragó Zsófia, Mágori Levente Balázs 
5.a: Radnai Fanni Abigél 
5.b: Forgács Regina, Hudák Mátyás 
6.a: Föedl Ferdinánd, Halmágyi Gábor, Jernei Ákos, 
Szabó Tamás, Tar Bernadett 
 
Nem hiányoztak egész évben:  
1.b: Bódi Alexander 
2.a: Farkas Katrin, Gesztesi Csenge 
2.b: Törtei Tibor 
3.a: Kurunczi Boglárka 
3.b: Szabó Hanna Panna 
4.a: Kiss Barnabás 
4.b: Szabó Csilla, Széll Zoé 
6.a: Vadlövő Katarina 
6.b: Czibolya Dávid, Erdei Nóra Anita 
7.a: Almási Máté 
7.b: Gyenge László 
8.a: Bárdi Kata, Igaz Dániel 
8.b: Vadlövő Anna 
 

A legtöbb dicséretet gyűjtötte: 
Alsó tagozat: Binecz Márton 3.a 
Felső tagozat: Kőrösi Lóránt Kamill 7.a 
 
A SZIGNUM legeredményesebb sportolója 
A tanév vándorkupáját Hudák Mátyás (5. b) kapta.  
 
Kiemelkedő országos tanulmányi eredményeket elért 
tanulóink: 
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, Bart-
ha Dóra, Tóth Lilien 3. hely.  
- Környezetismeret: Ferling Viktória, Major Kata, Nagy 
Kende 5. hely, Tóth Viktor, Somogyi Levente 6. hely, 
Ádók Emma, Pajcsin Zsombor 7. hely.  
2. osztály: 
- Környezetismeret: Varga Tamás (2.a) 3. 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 Zé-
tény 5. hely, Kaposvári Dorina, Faragó Zsófia, Kis Gab-
riella Luca 6. hely. 
A Play and Win! ötfordulós, levelezős, angol nyelvi csa-
patversenyen a Föedl Ferdinánd, Halmágyi Pál, Venk 
Dániel (6.a) alkotta csapat az országos 2. helyen vég-
zett.  
A Hajdú-Bihar megyei Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat levelezős tanulmányi versenyén, angol „c” kategóri-
ában Kőrösi Lóránt Kamill (7.a) 3. helyezést ért el.  
 
Arany ceruza-díjat kapott: 
Siket Mira Liliána (4.a) és Almási Máté (7.a) 
 Sikeres munkát kívánunk mindenkinek az idei tanévre! 
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ISMÉTELT NYELVVIZSGA SIKEREK A SZIGNUMBAN 
Egy tanévkezdés margójára ☺ 

   A makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium több, mint egy évtizede köte-
lezte el magát az idegen nyelvek magas szintű oktatása mellett. Évfolyamonként két osz-
tályban, emelt szintű illetve két tannyelvű osztályokban ismerkedhetnek a diákok azzal a 
nyelvvel, amely modern világunkban megkerülhetetlenné vált: az angollal. Immáron harma-
dik éve sorakoztak fel a nyolcadikos diákok, hogy megküzdjenek a középfokú nyelvvizsga 
feladataival – ismét szép sikerrel. 
   Szeptembertől június elejéig megfeszített munkával készültek a diákok a nagy megmé-
rettetésre. Elhivatottságukat jól jelzi, hogy a nyelvvizsgára történő készülés mellett a köz-
ponti kompetenciamérésekre is készültek és szinte valamennyi diák az első helyen megjelölt 
középfokú intézménybe felvételt is nyert. A nyelvvizsgán a következő eredmények szület-
tek: 7 diák komplex, a szóbeli és az írásbeli vizsgát is magába foglaló sikeres B2-es típu-
sú, vagyis középfokú nyelvvizsgát tett, 2 tanulónak a szóbeli, egy tanulónak pedig az írás-
beli részvizsga volt sikeres.  A sikeres vizsgát tevő tanulók voltak: Fehér Nikolett, Ferenczi Hunor, Nagy Petra, Óhidy 
Zétény, Piros Dorka, Szekeres Sarolta, Szénási Jázmin, Túri Edina, Vadlövő Anna, Wursach Paul. 
   Ezzel a sikerrel egyedülálló lehetőség nyílt a diákok előtt egyrészt angol ismereteik további bővítésére, másrészt a 
középiskolában egy újabb nyelv magas szintű elsajátítására. Az ismételt kihívás megtörtént! A lecke fel van adva a 
következő évfolyamoknak is!           Csapóné Mátó Mónika, a felső tagozatos idegen nyelvi munkaközösség vezetője 



 

 

SZIGNUM FOCITÁBOR 
 

   Az idei focitábor 2018.06.25-29-ig került megrendezésre. A tábor 
vezetői Puskás Kornél tanár úrral ketten voltunk. Az iskola tornatermé-
ben, illetve a közeli sportpályán tartottuk a foglalkozásokat. 
   A táborban 34 futballszerető gyermek vett részt (16 felsős, 18 al-
sós). Különböző tematikus napokat tartottunk, a foglalkozásokat igye-
keztünk különböző programokkal színesíteni. A gyermekek megismer-
kedhettek a labdarúgás szabályaival és történetével, mely tudásról 
később egy kvízjáték keretein belül számolhattak be, különböző nyere-
ményekért. A táborban részt vevők barangolhattak a Lombkoronasétá-
nyon is, majd a szomszédos füves placcon a régi idők grundfociját idéz-
ve, táskákból kirakott kapukból alakítottak ki pályát, ahol kötetlenül fociztak. A legizgalmasabb napot a 
Hagymatikumban való látogatás szolgáltatta. Ide egy kiadós délelőtti foci, majd egy tartalmas ebéd elfogyasztá-
sa után érkeztek a gyerekek. A napsütéses időben korlátlanul csúszdázhattak, akinek ehhez nem volt kedve, vala-
melyik pedagógus felügyelete alatt többféle medencét is kipróbálhatott. A tábor zárásaként a „Góóól” című film 
került vetítésre, majd az utolsó délutánt kihasználva focibajnokságot szerveztek. A táborból való távozáskor min-
denki egy elismerő oklevelet kapott, bizonyítva azt, hogy sikeresen vett részt a SZIGNUM Focitáborban. 
   Az idei jó hangulatú, nagy létszámú tábort tekintve biztosra vehető a tanév végén a folytatás, ahová várunk min-
den futballszerető diákot.                                                                                                 Czebe Norbert tanár úr 
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VELÜNK TÖRTÉNT - NYÁRI TÁBOROK 

KERÉKPÁROS TÁBOR A GÖCSEJBEN 

   Egy júliusi napon édesapám megkérdezett, volna-e kedvem egy nagyot biciklizni, 
szép helyeket bejárni. Emlékszem, nagyon belelkesültem, izgatottan vártam a majd-
nem egy hetes kerékpártúrát. Az első napon kicsit megijedve tapasztaltam, hogy a 
biciklizők között egyedül leszek lány, viszont hamar kiderült, nincs mitől félnem, egy 
remek csapat tagja lehetek. 
   Hétfőn reggel Makóról indultunk, és vonatozással kiegészítve késő délután megér-
keztünk Bakra, ahol az általános iskola tornatermében szálltunk meg. Másnap és 
csütörtökön körbebicikliztük Zala megyét, rengeteg szép tájat láthattunk, még Szlovéniában is töltöttünk pár órát. 
Amint esténként visszatértünk Bakra, lepakoltunk és a falu közepén lévő Válicka étteremben meccseket néztünk, be-
szélgettünk, utána visszamentünk a szállásra.  Egy napon nem bicikliztünk az eső miatt. Ezen a szerdán elmentünk Za-
laegerszegre, ahol a város múzeumát szerettük volna meglátogatni, de éppen újították, ezért egy kicsit más látvány-
ban volt részünk a skanzenben. Utána, egy későbbi napon, Zalalövőn megnéztünk egy kisebb kiállítóhelyet, ami mö-
gött egy római épület romjait láthattuk. 
   Büszke vagyok arra, hogy teljesítettem kitűzött célomat, a 200 km-t, föltekertem sok dombra s utána legurulhattam 
a lejtőkön. Örülök annak, hogy részt vettem ebben a táborban. Remélem, hogy máskor is elmehetek egy ugyanilyen 
jó biciklizésre. Remek túra volt!               Horváth Veronika 3. oszt. tan. 

ÜGYES KEZEK KREATÍV TÁBOR 
   A SZIGNUM „Ügyes kezek” nyári táborában több mint harmincan vehettek, részt július első 
hetében. Ennek keretében a gyermekek megismerkedhettek különböző kézműves technikával, 
amit Győrfiné Mónika néni mutatott meg nekik. Ezeket a foglalkozásokat mindig nagy örömmel 
várták a gyerekek. Első napon egy füzetet készítettek a gyerekek, amibe a nap folyamán elké-
szített finomságok receptjeit írhatták le. Az első feljegyzés a diós kifli volt, ami nagyon egyszerű-
en elkészíthető, mégis mindenkinek feladatot adó desszert volt. 
   A délelőttök általában csoportbontásban zajlottak, amíg a résztvevők egyik fele 
kézműveskedett, addig a másik fele belekóstolhatott a sütés-főzés rejtelmeibe. Nagyon izgalmas 
és érdekes volt a gyerekek számára, hogy mi, hogyan készül. Mónika nénivel készítettek asztali 
tartódobozt fából, ajtóra, ablakra akasztható táblát, sütis dobozt, mécsestartót és kesztyűbábot 
is. Ezalatt a konyhában elkészült a pohárkrém, megfőtt a gyümölcsleves, készültek a szebbnél 
szebb és finomabbnál finomabb miniszendvicsek (megtanultunk tojáskrémet készíteni, melyet nyo-
mózsák segítségével tettünk a szendvicsre, hogy az ne csak finom, de szép is legyen ☺. Sütöttünk túrós pogácsát is, 
mely pillanatok alatt elfogyott, majd a tábor zárásaként 12 gáz tepsinyi pizza készült el, a legkülönfélébb feltétek-
kel, melyeket elsősorban a gyerekek fantáziájára bíztunk. Készült két különleges darab is, melynek széle is töltött 
volt. 
   Nagyon sokat játszottak is a gyerekek, sokan új barátokat szereztek. Ez az egy hét remélem, mindannyiunk számá-
ra felejthetetlen élmény volt.             Bedő Boglárka tanárnő 
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NÉGY PEDAGÓGUS KAPOTT TANÉV VÉGÉN ELISMERÉST A SZIGNUM-BAN 
 
   A város vezetése a 2017/18-as tanév végén a Szent István Egyházi Általános Iskolában 
két tanítót, a fenntartó az intézmény technika és egyik történelem-hittan szakos tanárát 
jutalmazta. 
   A SZIGNUM tantestületének záró szentmiséjét követően Urbancsok Zsolt, a Makó Fej-
lődéséért Közalapítvány kuratóriumának tagja Szabó Anita Mária és Varga Erika taní-
tónőknek adott át oklevelet és pénzjutalmat. Ezzel befejeződött Makón a pedagógus 
kitüntetések sorozata, amelynek során 400 pedagógus munkáját ismerte el a városveze-
tés és a kuratórium 2018-ban. Az iskola fenntartója ezúttal is adományozott Boldog Gerhardinger Terézia-díjat, amelyet 
Borsosné Majoros Melinda tanárnő, az Iskolai Diák Bizottság felnőtt összekötője és Kulcsár Judit osztályfőnök, irodai mun-
katárs érdemelt ki. – Negyedik alkalommal ítéljük oda a Gerhardinger-díjat, amelyet 2015-ben alapítottuk. Olyan kollé-
gák kaphatják, akik a szerzetesrendünk küldetésében odaadó szolgálatot tanúsítanak, tehát eleget tesznek annak a jel-
mondatunknak: „Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.” – tájékoztatott Baráti Eszter M. Kinga, a Boldogasz-
szony Iskolanővérek tartományfőnök-helyettese, aki személyesen adta át az elismeréseket. - Minden évben komoly fejtörést 
okoz, hogy ki kapjon elismerést, mert a tanév során mindenki becsülettel végezte a feladatait. „Lelkes” esztendőt hirdet-
tünk, ez alapvetően meghatározta a hozzáállásunkat a munkánkhoz. Mérlegre téve, eredményes és előremutató iskolai 
időszakot zárunk, amiben a profilunkhoz illő módon, elsősorban az angol nyelv területén értünk el kiemelkedő sikereket – 
összegzett Horváth János, aki vezetőként most utoljára gratulált a díjazottaknak. A fenntartó szerzetesrend és a tantestület 
nevében Varga Beáta M. Dominika köszönte meg neki és helyettesének, Szekeresné Rácz Mariann-nak az elmúlt esztendő 
munkáját. 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

MODERN UDVARA LESZ A SZIGNUM-NAK 
   Gőzerővel folyt a munka a nyári szünetben is makói SZIG-
NUM-ban. Természetesen nem tanításra kell gondolni, felújí-
tási és átépítési tevékenységek zajlottak az intézményben. A 
Bátor tanévben már új vizesblokkok és korszerű, belső udvari 
környezet fogadja az iskola közösségét. 
   A szokásos nyári karbantartási munkálatok mellett, nagy-
szabású építkezés kezdődött el a június végén a makói 
Szent István Egyházi Általános Iskolában. – Régóta napiren-
den lévő problémák oldódnak meg a következő tanév ele-
jére az intézményben. A fenntartó támogatásának köszön-
hetően a régi épületszárnyunk vizesblokkjai modernizálód-
nak és még komfortosabbá válik a pedagógusok szűkebb 
munkakörnyezete is. Emellett, az általunk kisudvarnak neve-
zett belső tér is teljes egészében megújul – tájékoztatott a 
főbb tevékenységekről még a nyáron Horváth János. Mint 
kiderült, a most zajló korszerűsítések rendkívül indokoltak 
voltak, ám anyagi források hiányában ezek eddig nem 
valósulhattak meg. – 2014-ben két KEOP pályázatnak kö-
szönhetően minden épületrészünk teljes energetikai korsze-
rűsítése és külső festése megtörtént. Bár továbbra is azt 
valljuk, az igazán lényeges, ami a falakon belül történik, 
tehát a színvonalas nevelő és oktató tevékenység, de na-
gyon örülünk, hogy esztétikailag még szebb, praktikusabb 
és biztonságosabb környezetben fogadhatjuk a közössé-
günk tagjait a tanév kezdetén – lelkesedett a korábbi di-
rektor.   
Tájékoztatás a munkálatokról: 
   Fenntartónk támogatásának köszönhetően, 50 millió fo-
rintból számos jelentős beruházás és javítási munka történt 
meg és zajlik jelenleg is. Neobarokk stílusú régi épületünk 
tér felőli bejárata új, de a műemléki környezethez illeszke-
dő, modern és elektromos kapuként funkcionál a jövőben. A 
régi épület földszintjén található vizesblokkok korszerűsöd-
tek, a 21. századi követelményeknek megfelelően mozgás-
korlátozott mosdóval is ellátottak és tetszetős külleműek 
lettek. Ezen a szinten a teljes folyosórész is megújult, az itt 
található irodákkal együtt. Könyvkuckónk és karbantartói 
műhelyünk közös épülete teljesen új tetőt kapott. 
   A fentiek mellett, még két kiemelten fontos beruházásról 

is beszámolhatunk. A biztonságos, zárt udvari kerékpártá-
rolók kialakítása megkezdődött és folyamatban van csak-
úgy, mint belső udvarunk teljes körű, gyermekbarát és biz-
tonságos építése. A munkálatok ideje alatt a tanulmányi 
munka zavartalanul folytatódik és kiemelten figyelünk tanu-
lóink balesetmentes közlekedésére.  
   Köszönettel tartozunk továbbá területi képviselőnknek, 
Czirbus Gábor alpolgármester úrnak, akinek közbenjárá-
sára intézményünk Iskola utca felőli oldalán parkolók kerül-
tek kialakításra. Ennek köszönhetően a közlekedés és a 
biztonságos várakozás megoldottá és kulturálttá válik a 
jövőben.  

 
A belső udvar ünnepélyes átadó ünnepsége a tervek 

szerint az október 6-i családi napon lesz. 
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FELFEDEZŐ ÚTON SPLITBEN AZ ERASMUS+-SZAL 
 

   A SZIGNUM ismét sikeresen pályázott a tanárok külföldi 
továbbképzését támogató Erasmus+ programban, és így két 
évre szóló mobilitási program valósulhat meg iskolánkban. 
Ennek keretében hat kolléga gyarapíthatja szakmai, mód-
szertani eszköztárát, illetve interkulturális értékekkel, nemzet-
közi kapcsolatokkal is gazdagodhat. Jómagam azzal a kettős céllal utaztam a horvátországi Splitbe, hogy a két hetes kur-
zus alatt korszerű honlapszerkesztési ismeretekhez jussak, és ennek birtokában elkészítsem a kollégium önálló honlapját, 
illetve hogy IV. Béla királyunk tatárok elől történt menekülésének főbb helyszíneit feltérképezzem, és előkészítsem a tere-
pet egy majdani Határtalanul! pályázat választható úti célja számára. 
   Úgy érzem, mindkét célt sikerült elérnem, sőt jóval többet is kaptam a két hét alatt: video szerkesztést, médiaismeretet is 
tanultam, egész napos hajókázáson vehettem részt, különleges helyeken járhattam, kék lagúnában fürödhettem, Európa 
Liga selejtező meccsen szurkolhattam a helyi csapatnak (és a keretében Gyurcsó Ádámnak meg Futács Márkónak), néhány 
horvát nyelvű képregénnyel gazdagíthattam a gyűjteményem. Spanyol, katalán, görög, litván és portugál csoporttársaim 
által megbarátkozhattam ezen országok nyelvével, temperamentumával és kultúrájával.  
   A dalmát főváros, Split nyáron igen zsúfolt, rengeteg turista érkezik a világ minden tájáról. Ennek ellenére barátságos 
arcát mutatta: a helyiek közvetlenek, a boltok jól ellátottak, a kiszolgálás udvarias. A spliti óváros, aminek magja Diocletia-
nus császár palotája, lenyűgöző, bár a fő idényen kívül biztos hangulatosabb, mint a nyári turistaforgatag idején. 
   Örülök, hogy részt vehettem ebben a projektben, mert a továbbképzés munkámban jól hasznosítható, hosszú távon is 
gyümölcsöző szakmai tapasztalatokkal vértezett fel, a tanórák és a szabadidő kiegyensúlyozott aránya pedig lehetőséget 
adott a környék felfedezésére és a kikapcsolódásra is.                           Gulyás Attila tanár úr 

SZIGNUM OLDAL 

OXFORD - AZ ÁLMODÓ TORNYOK VÁROSA 
2018. JÚLIUS 29 - AUGUSZTUS 11. 

    Anglia, Oxford – gyermekkori álmaim helyszíne… Ezen 
a nyáron az álom valósággá vált! Köszönet érte Horváth 
János igazgató úrnak és az Erasmus + program koordiná-
torának, Gulyás Attilának. Két hetet tölteni ebben a csodá-
latos, történelmi épületekben és eseményekben gazdag 
városban, nem is beszélve a tudományos múltjáról és presz-
tízséről – valóban álmaim netovábbja volt! Mérhetetlen 
kíváncsisággal indultam felfedezni Oxford titkait.  
   Nagyon kedves család fogadott az első napon, ők lettek 
a vendéglátóim erre az időre. James és Suzy, valamint két 
aranyos kislányuk sok kedves pillanattal ajándékoztak 
meg. Sokat nevettünk együtt – teljes jogú családtagként 
kezeltek. 
   Ami a kurzust illeti, az nagyon hasznosnak bizonyult. 
Módszertani ötletek tárházával ismertetett meg minket 
Helen, a tanárunk, aki maga is gyakorló tanító. Társaim a 
tanfolyamon többféle nemzetet képviseltek, volt közöttük 
bolgár, lengyel, libanoni és spanyol is. Sokszor nagyon vi-
dáman teltek az órák, nevetésünk és játékos dalaink meg-
töltötték az épület folyosóit.  Két délutánunk szabad volt, a 
többi napokon fél négykor fejeztük be a tanulást. S persze 
rendelkezésre állt még egy teljes hétvége. Ezeket a lehető-
ségeket igyekeztem maximálisan kihasználni arra, hogy a 
lehető legtöbb egyetemi épületet, múzeumot, egyéb látvá-
nyosságot, illetve a környező városok történelmileg értékes 
helyeit felkutassam és megcsodáljam. Hálás vagyok azért, 
hogy terveim szépen megvalósultak! Oxford híres egyete-
me, melynek gyökerei 1096-ig nyúlnak vissza, 38 college – 
ból áll, amelyek nagyjából önálló közösséget alkotnak. 
Közülük a legkorábbi az 1200 - as évekből származik! 
Természetesen kimeríthetetlen volt a kíváncsiságom, milyen 
lehetett akkor Oxfordban tanulni, hogyan őrizték meg a 
korabeli épületek azoknak az időknek a hangulatát. Egyik 
college szebb és lenyűgözőbb volt a másiknál, úgyhogy 
elhatároztam, hogy amennyit csak tudok, felfedezek közü-
lük. Így 38-ból 20-at sikerült végig járnom a két hét alatt, 
kedves vendéglátóim el is neveztek ’college hunter’-nek, 

vagyis college vadásznak. 
Emellett a város botanikus 
kertje, illetve múzeumai is 
elvarázsoltak…Oxford 
egy igazi kis ékszerdoboz!  
   Két délután a csoport 
kirándulásokon vehetett 
részt, melyek úti céljai Bath 
és Blenheim voltak. Az 
előbbi római kori fürdője 
miatt, míg az utóbbi cso-
dálatos palotája kapcsán 
került az UNESCO világ-
örökségi listájára, mely 
Winston Churchill szülőhe-
lye is volt. Mindkét helyszín 
lenyűgözőnek bizonyult.  
  Hétvégén pedig London 
várt ránk, mely szintén sok csodát tartogatott. Mind közül a 
Westminster Apátság emelkedett ki leginkább a számomra! 
Hihetetlen volt, hogy ez az épület milyen múlttal rendelke-
zik, hogy gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve az ösz-
szes angol uralkodót itt koronázták meg, sokakat itt is te-
mettek el… Valamint olyan csodálatos elmék nyugszanak 
itt, mint Isaac Newton, Michael Faraday, George Frederick 
Handel vagy Charles Dickens… VII Henrik kápolnája pedig 
legyezőszerű gótikájával lélegzetelállító volt… Természe-
tesen az apátságon túl sok szépséget tartogatott a Buc-
kingham és a Kensington palota is, nem is szólva a Shakes-
peare Globe színházának hű másolatáról, mely a Temze 
mellett található. A londoni napokat a Tower Bridge emele-
ti folyosójának üvegpadlóján való séta zárta, mely feled-
hetetlen élményt nyújtott, hiszen emberek, autók és hajók 
felett csodálhattuk meg ezt az ősi folyót. 
  Elszállt hamar a két hét, de álmom valóra vált! Anglia 
néhány szépséges helyszíne az emlékimben örökre megma-
rad! A szigetország továbbra is felfedezésre vár! Minden-
kinek szívből ajánlom, hogy merjétek álmaitokat megvalósí-
tani!                                         Kúszné Nagy Tímea tanárnő 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

              
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
Szeptember: Shrek, az 
elkóborolt juh 
   Shrek, az új-zélandi 
merinói juh azután vált 
világhírűvé, hogy 6 év 
után előkerült. Az állat 
ugyanis megszökött, 
barlangokban húzta 
meg magát és ez idő alatt terjedelmes bundát növesz-
tett. Az eset nagy szenzációt keltett, nyírását még az új-
zélandi nemzeti televízió is közvetítette. Az állat nagyon 
megkönnyebbülhetett, hiszen 27 kilónyi gyapjútól szaba-
dult meg, ami elegendő akár 20 férfiöltöny elkészítésé-
hez is. Shrek 16 éves koráig élt. 
 
Gondolatok: A szőlőről 
   Itt van az ősz, itt van újra, akárcsak a szőlő. No, meg 
az örök kérdés: lenyeljük-e a szőlőmagot vagy sem. A 
szőlőről nem árt tudni, amellett, hogy finom, még nagyon 
egészséges is, például vértisztító és idegerősítő hatása is 
van, s remek izomrege-
neráló táplálék. 
• A szőlő olyan régi 

növénye az emberi-
ségnek, hogy már a 
Bibliában is talál-
kozhatunk vele. Noé 
a világot elpusztító 
özönvíz után szőlőt ültet, és így köt szövetséget Isten-
nel, a szőlőből készült bor ettől fogva kapcsolatot 
jelent a fenti hatalmakkal. Krisztus egyik szimbóluma 
a szőlőtőke. 

• A szőlőművelés és borkészítés tudományát a szerze-
tesrendek őrizték meg. 

• 1 kg szőlő tartalmaz 180 g szőlőcukrot, 130 g rostot, 
6 - 9 g fehérjét, 5 g szerves sót, 5 g zsírt. 

• A szőlőmag rendkívül értékes olaja a látást is javítja. 
• Egy érdekes kísérlet során, egerek egy csoportja 

szőlőmag kivonattal dúsított étrenden élt, míg a má-
sik csoport nem kapta ezt a kiegészítő készítményt. 
Az eredmények alapján, a szőlőmagos kivonatot sze-
dett egerek között jóval kevesebb számban fejlődött 
ki daganat. 

 

ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy perc humor:  
- Hogy hívják a bátor, mindenre képes kanalat? 
- Merőkanál. 
                                      * * * 
- Hogy hívják a mobiltelefonos akcióhőst?  
- PIN Code Van Damme. 
                                      * * * 
- Hogy hívják az ukrán horgászt? 
- Nedumáj Pontienko. 
 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Patrick – Ebbel szebb az élet –  
angol családi film 
 
Sarah meglehetősen maga alatt 
van, miután otthagyta a szerelme. 
Az utolsó dolog, amire vágyik, 
hogy valakit a nyakába varrja-
nak, aki nyáladzik, horkol és szét-
túrja a konyhai szemetest, vala-
hányszor enni támad kedve. De 
tetszik vagy sem, nagymamája a 
halála előtt ráhagyta imádott 
mopszliját, a végletekig elkényez-
tetett Patricket, aki Sarah minden 
eddigi pasiján túltesz, ami a ren-
detlenséget illeti. A négylábú veszedelem totális káosz-
ba taszítja a lány életét, aki sehogy sem érti, miért tette 
ezt vele a mami. Ám egyszer csak azon kapja magát, 
hogy Patrick a maga bumfordi módján sokkal jobb ha-
tással van rá, mint valaha is hitte volna.  
 
HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
Robert Bradford újrahasznosított játékai 
Robert Bradford ha-
talmas műanyagbi-
gyókból készült szob-
rainak alapanyagai 
gyerekjátékok, kiszu-
perált háztartási hol-
mik. Már gyerekko-
rában hosszan el-
babrált pár apró-
sággal, összeragasztgatta, festegette őket. Mostanra 
saját stílust teremtett óriási szobraival. A gombokból, 
Kinder-figurás mütyürökből, kefékből, csipeszekből ké-
szült színes kutyák modern szobrok. Mindegyiknek egyé-
nisége van. A játékos művész munkái különböző modern 
művészeti kiállításokon is szerepelnek.  
 
Aktuális: 

Nagy őszi PET palack- és pa-
pírgyűjtés a SZIGNUM-ban! 
Ideje: 2018. október 15-17. 
Hozz minél több színes vagy 
fekete-fehér újságot kötegbe 
kötve, PET palackot összenyom-
va, műanyag zsákokban és légy 
Te is környezettudatos! 

FÜRKÉSZ OLDAL 



 

 

Kiadja:  Szent István Egyházi  
Általános Iskola  
és Kollégium  

Makó, Szent István tér 14 - 16.  
Telefon: 06 - 62/213-052  

e-mail: szignum2007@gmail.com 
web: www.szignum.hu  

Felelős kiadó:  
Tóth Ákos 

Szerkesztő: Szabó Anita  
Fotó: Majoros Márton, 

 Mészáros Ildikó 
Tördelés: Hudák Szabolcs 
Korrektúra: Horváth János 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2018. szeptember-október 

16. v Osztálymise 2. évfolyam 
Iskolatáskák megáldása 

23. v Osztálymise 3. évfolyam 

24. h Szent Gellért biciklis zarándoklat 
Őscsanádra 
Tanítási szünet a 7. és 8. évfolyam számára 

29. szo Szent Gellért-nap Szegeden 
Lelkinap a 7. és 8. évfolyam számára 

OKT. 5. p. Október 6-i megemlékezés 

6. szo Családi nap 
Felújított udvar megáldása és átadása 

8. h du.- 
9. k de. 

Ebédfizetés 

12. p Egész napos szentségimádás a templomban 
Délután konzultáció az elsős szülőkkel 

13. szo Tanítás nélküli munkanap 

14. v Osztálymise 4. évfolyam 

HÍREK 
Filmes siker 

A Budapesten rendezett, 25. Országos 
Diák Film Szemlén, általános iskolai kate-
góriában különdíjat kapott Halmágyi 
Gábor és Föedl Ferdinánd (7.a) "A zene 
szép" című dokumentumfilmjükért.  

SPORT, SPORT, SPORT 
Strandfoci győzelem 

  Országos strandlabdarúgó sikert ért el a MUFC U14
-es csapata. A 2004-es korosztályú játékosok 2018. 
augusztus 10-én, az MLSz Beach Arénában, az induló 
142 egyesület közül állhattak a dobogó legfelső fo-
kára. Az országos bajnokok között a SZIGNUM tanulói 
is ott voltak. Gratulálunk Tamás Gálosnak és Kovács 
Bálintnak (8.a) a szép eredményhez és további sikeres 
szereplést kívánunk! Bálint az U16-osok versenyében 
társaival bronzérmet is szerzett.  

Viccek a tanévről ☺☺☺☺ 

 
A városi fiú nyári munkát kap egy farmon, ahol életé-
ben először tehenet kell fejnie. Fogja a fejőszéket, a 
vödröt és kimegy a mezőre, ahonnan több óra múlva 
tér csak vissza, üres vödörrel.  A gazda meg is kérdi 
tőle:  
- Hogyhogy üres a vödröd? 
- A fiú felháborodottan felel: – Nagyon makacs tehe-
nei vannak! Egyik sem volt hajlandó leülni a székre. 

 
* * * 

 

- Mennyi ideig voltál vakáción? 
- 10 percet a síléceimen, 3 hetet a kórházban. 

 
* * * 

 

Gábor hazaér az iskolából és kérdi a mamája: 
- Hogy telt az első napod? 
- Első napom? – tátja el a száját Gábor – úgy érted, 
holnap is be kell mennem? 

 
* * * 

 

Roland anyukája faggatja a fiát: – Megint rosszal-
kodtál az iskolában? 
– Nem, mama, nem volt rá lehetőség. Egész nap a 
sarokban álltam. 

Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 

 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
 

SZENT PIO ATYA 50. ÉGI SZÜLETÉSNAPJA 
REPÜLŐGÉPES ZARÁNDOKLAT:  

SAN GIOVANNI ROTONDO ÉS MONTE SANT’ANGELO 

•    Időtartam: 3 nap (2 éjszaka) 

•    Dátum: 2018. november 9–11. (péntek–vasárnap) 

•    Útvonal: Budapest – Bari – San Giovanni Rotondo – 
Bari – Budapest 

•    Utazás: a Wizzair menetrend szerinti járatával Bariba, 
majd busztranszferrel San Giovanni Rotondóba 

•    Gyalogosan megtett távolság: Pio atya kolostora és a 
városközpont kb. 2 km távolságra van egymástól (kb. 25 
perc séta); ezt naponta egyszer-kétszer gyalog tesszük meg 

•    Elhelyezés: 3***-os szállodában, egy- vagy kétágyas, 
fürdőszobás szobákban San Giovanni központjában 

•    Ellátás: reggeli vagy teljes ellátás 

•    Ár:  Alapcsomag (reggeli): 98.000 Ft/fő 

• Teljes csomag (teljes ellátás): 125.000 Ft/fő (ebben az 
esetben helyben csak a extra költségeire – pl. ajándékok 
– kell költenie!) 

• Egyágyas felár: 20.000 Ft/fő 

• Figyelem! A repülőjegyár emelkedésével a zarándoklat 
ára is váratlanul emelkedhet az indulás időpontjának kö-
zeledtével. 

• Szükség esetén megszervezzük a Makó – Ferihegy – 
Makó utat. Ennek ára a jelentkezők létszámától függ. 

   További tájékoztatás: +36 70 55 40 169 (Babos Gábor – 
Pannon Pilgrim Zarándokiroda) 

Jelentkezés 50.000 Ft előleg befizetésével  oldalon.  
Jelentkezési határidő: szeptember 16. 

http://www.pannonpilgrim.com/hu/san-giovanni-rotondo-
zarandoklat-pio-atya/ 


