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A SZIGNUM A SZÁZ LEGJOBB HAZAI OKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZÖTT 
A feltörekvő iskolák kategóriájában a 12. helyen állunk 

 
 

A www.legjobbiskola.hu portál tájékoztatása szerint, a makói Szent Ist-
ván Egyházi Általános Iskola és Kollégium, eredményei alapján bekerült 
a százas válogatásba. A szerkesztők ezen az oldalon szeretnénk bemu-
tatni azokat az intézményeket, ahol jelenleg a legjobb teljesítményt tud-
ják elérni a gyermekek. A kiemelkedő kompetencia és érettségi eredmé-
nyeket elérők mellett, azokat az is megjelölték, ahol évről évre azon 
dolgoznak a pedagógusok és munkatársak, hogy jobb értékelések szü-
lethessenek. Az összeállításnál több különböző szempont alapján válo-
gattak az iskolákból, figyelembe véve több évre visszamenőleg a kimu-
tatásokat. A SZIGNUM a feltörekvő iskolák kategóriájában szerepel 
figyelemre méltó helyen, itt az intézmény nevére kattintva lehet megta-
lálni adatlapunkat és még sok hasznos információt rólunk.  Ide tartoznak 
azon iskolák, amelyek évek óta javuló eredményeket mutatnak az egyes 
kompetencia felméréseken. Ezek lehet, nem minden esetben kimagasló-
ak, de az érzékelhető, hogy folyamatosan tesznek azért, hogy egyre 
minőségibb oktatást kapjanak az oda járó diákok. A lista itt található: 
https://www.legjobbiskola.hu/top/top_emerging.php 

1956-RA EMLÉKEZÜNK 
„A rendszert az egész magyar nép söpör-
te el. (…) A világon páratlan szabadság-
harc volt ez, a fiatal nemzedékkel a né-
pünk élén. A szabadságharc azért folyt, 
mert a nemzet szabadon akart dönteni 
arról, hogy miképpen éljen. Szabadon 
akar határozni sorsa, államának igazgatá-
sa, munkájának értékesítése felől.” Mind-
szenty József (1956) 
 

A SZIGNUM 
iskolai  

ünnepségére 
október 19-én,  

pénteken,  
8 órakor kerül 

sor,  
a 8. évfolyam 
előadásában.  



 

 

KÜLÖNLEGES CSOKI BOLT NYITOTT KI  
OKTÓBER 11-ÉN A SZIGNUM-BAN 

 
   160 évvel ezelőtt, 1858. október 11-én volt a beirat-
kozás a Boldogasszony Iskolanővérek temesvári iskolájá-
ba. Ezzel indult a Magyar Rendtartomány első iskolája. 
Ennek tiszteletére az emléknapon a makói rendház nővé-
rei csoki boltot nyitottak. Minden SZIGNUM-os dolgozót 

és diákot hívtak, hogy vásároljanak egy matricát kézműves csokit, amelynek megvásár-
lásával autista fiatalokat támogatnak.    
   A fizetőeszköz egy 1858-as papír krajcár volt. A „megvásárolt” csokik csomagolásá-
ról egy kis ügyességgel le lehetett választani az SSND logót és bárhová felragasztani 
matricaként.  Köszönjük Dominika, Fidelis, Hedvig és Kinga nővéreknek a különleges 
csokiboltot! A www.iskolanoverek.hu honlap jobb felső sarkában 160 év-160 nap linken minden nap új esemény 
lesz feltöltve év végéig.  

- 2 - 

FÓKUSZ - JUBILEUM 

Rajz: Almási Zsóka 4.a 

JUBILEUM 
„Minden jó kicsiben kezdődik. Ezért nem félünk, nem aggó-
dunk, ha mégoly kicsi és szegényes is a kezdet; a Mindenha-
tó majd a jászoltól kezdve továbbviszi művét – hiszen ég és 
föld rendelkezésére áll.” (Boldog Terézia anya, a Boldog-
asszony Iskolanővérek alapítója, 1797-1879) 
 

A Boldogasszony Iskolanővérek  
a 2018/19-es tanévben ünneplik  

a Magyar Rendtartomány alapításának  
160. évfordulóját. 

DIÁK ÖNKORMÁNYZATOK TAGJAI TANÁCSKOZTAK  
BUDAPESTEN 

 
   1858. október 12-én volt az első tanítási nap Temesvá-
ron. Erre emlékezve, az iskolanővéri iskolák diákönkor-
mányzatainak találkozójára került sor a Patronában.  
   A SZIGNUM Iskolai Diák Bizottságának tagjai, Dobó 
Annamária, Kőrösi Lóránt Kamill, Kovács Bálint és Pipicz 
Hajnalka képviselte iskolánkat az eseményen, amelyre 
Csapóné Mátó Mónika tanárnő kísérte el a delegációt. – 
A napon minden intézménynek lehetősége nyílt arra, hogy 
bemutassa saját diák szervezetének működését. Egy pre-
zentációval készültünk az alkalomra, ez alapján ismertet-
tük programjainkat, céljainkat – tájékoztatott a felsős an-
gol nyelvi munkaközösség vezetője. A kölcsönös ismeret-
szerzést egy előadás követte a társadalmi felelősségvál-
lalásról, melyet Rubovszky Rita, a házigazda intézmény 
igazgatója tartott a jelenlévőknek. – Nagyon praktikus és 
fontos információkkal gazdagodtunk a területen, melyhez 
az első lépéseket az IDB tagjai közösségi munkájukkal 
teszik meg, amellyel képviselik társaik véleményét és ér-
dekeit – értékelt Csapóné Mátó Mónika.  

   A délután folya-
mán tartott kiscso-
portos foglalkozá-
sokon a résztvevők 
a Diákparlamentről, 
a gólyatáborokról 
és praktikus szerve-
zési feladatokról 
tudták tapasztala-
taikat és ötleteiket 
megosztani. Ezzel 
párhuzamosan a pedagógusok is saját meglátásaikkal 
gazdagították a közös munkát. A SZIGNUM négy dele-
gált tagja rendkívül hasznosnak érezték a találkozót. – 
Nagyon jól éreztük magunkat, igazán tanulságos nap 
volt. Sok emberrel megismerkedtünk és jó feladatokban 
vehettünk részt – értékelt Dobó Annamária. Az elmondot-
takat erősítette meg Kovács Bálint és Kőrösi Lóránt Kamill 
is. Előbbi saját motivációiról is beszélt az IDB tagság kap-
csán. – Érdekel, hogy van beleszólásunk az iskola életébe 
és javasolhatunk programokat is. Ezen kívül még egy jó 
társaságnak lehetek tagja – lelkesedett Bálint. Hasonlóan 
vélekedett Kamill is, aki saját javaslataival is kiegészítette 
az elhangzottakat. – Fontosnak tartom a tanár-diák sport-
napok és az ökohét megvalósítását – tudtuk meg. 
    A SZIGNUM Iskolai Diák Bizottsága kéthetente tart 
gyűlést, amelyet Borsosné Majoros Melinda tanárnő vezet. 
A közös munka rendkívül eredményes volt az előző évek-
ben, számos kiváló kezdeményezés kapcsolódik a csapat-
hoz. Bizonyosan ez a remek sorozat folytatódik az idei 
esztendőben is. 
               

        (Szabó Anita, Fotó: Csapóné Mátó Mónika) 

JUBILEUMI NAPOK 

Október 
24. A rend 185. születésnapja 
 
November 
16. 1835. Terézia anya  
                fogadalomtétele 
17. 1985. Terézia anya  
                boldoggá avatása 

FILMES SIKER 
   Október 13-án, 22 tanulónk vett 
részt a debreceni Svetitsben szerve-
zett iskolanővéri iskolák rendtörténeti 
versenyén. Kisfilm kategóriában külön-
díjasak lettek Gütyüli Geng nevet vi-
selő csapatunk tagjai: Halmágyi Gá-
bor, Föedl Ferdinánd, Baranyi Márkó 
(7.a) és Fehér Kristóf László (7.b).  
Felkészítőjük: Kulcsár Judit tanárnő. 



 

 

MIÉNK ITT A TÉR 
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ÁTADTUK A SZIGNUM GRUNDOT! 
 

Miénk ez a tér, ez a kert, ez a közösség! 
   12. alkalommal rendeztünk Családi napot a makói 
Szent István Egyházi Általános Iskolában. 2018. október 
6-án délelőtt mintegy negyven állomáson vártuk érdekes 
programokkal és feladatokkal az intézmény diákjait 
szüleikkel együtt. 
   Az idei alkalmon került sor a SZIGNUM nyáron vég-
zett felújításainak, köztük a belső udvarnak hivatalos 
átadó ünnepségére is. Az esemény meghívott vendégei 
Lobmayer Judit tartományfőnöknő, Farkas Éva Erzsébet 
polgármester és Czirbus Gábor alpolgármester, területi 
képviselő voltak. Az átadott belső teret Pálfai Zoltán 
plébános szentelte meg.  
   Az ünnepség végén a vendégek egy időkapszulát he-
lyeztek el a „SZIGNUM Grundon”, amely tartalmazta 
gondolataikat, az iskola diákjainak, pedagógusainak 
üzeneteit és képeit. Majd három fát is elültettünk, jelké-
pezve, hogy ezután élettel telik meg a tér. Judit nővér 
virágmagokat is átadott az iskola vezetésének, amelyek 
elültetésével a közösségi tér színesedni és szépülni fog.   
 
Az alábbiakban, vendégeink köszöntő beszédeiből idé-
zünk: 
 
Kedves Gyermekek és Felnőttek,  
mindnyájan, akik ma a családi nap keretében a SZIG-
NUM nagy családjaként találkozhatunk egymással, és a 
munkanapok fáradságát közös kikapcsolódással, játék-
kal és ünnepléssel pihenhetjük ki!  Mit jelenthet az iskola 
számára, hogy megújul az udvara, hogy lesz egy rende-
zett kertje, egy saját "grundja"? Erről gondolkodtam, és 
ami eszembe jutott, azt a KERT szó betűi köré fogalmaz-
tam meg. KERT: négy betűből áll: K, E, R, T. 
 
"K" : KÖZÖSSÉG 
Ebben a kertben ne legyen magányos soha senki! Le-
gyen ez a hely a közösség tere, ahol mindenki mellé jut 
legalább egy ember, akivel beszélgetni, játszani lehet. 
Töltsék be a teret körjátékok, játszó csoportok, ahol ki-ki 
önfeledten átadhatja magát a játék örömének! Jöjjenek 
itt létre csapatok, amelyekben ki-ki elsajátíthatja az 
együttműködés, egymásra figyelés művészetét! Szövőd-
jenek itt barátságok, melyek megédesítik az iskolába 
járást, életünk során hosszan elkísérnek, akár életre szó-
lóan is. Ne felejtsük el, hogy Nemecsek Ernő nem csupán 
a grundért áldozta fel magát, hanem elsősorban a 
grundhoz tartozó közösségért, a barátokért. 
 
"E" : EGÉSZSÉG 
Ebbe a kertbe le kell jönni, ezt a teret használni kell. Ez 
nem díszkert, melyet az ablakból kell szemlélni. Hiszen 
nagy kincs a testi-lelki egészség, és mindkettőhöz fontos 
a jó levegő, a mozgás. Vigyázzatok egymásra, hogy 
senkit ne érjen ebben a kertben baleset: se lelkileg, se 
fizikailag! Távol legyen ettől a kerttől az erőszak, a 
megszólás, a békétlenség! Ne felejtsük el, hogy a Pál 
utcai grundnak szabályai voltak, amelynek megtartása 
biztosította a közösség egészséges működését. 

"R" : RENDI ÖRÖKSÉG 
Éppen 160 esztendővel 
ezelőtt, 1858. október 6
-án rendünk történeté-
ben egy izgalmas ese-
mény zajlott. Hat bajor 
iskolanővér hajózott a 
Dunán Bécs és Pest-Buda 
között. München felől 
jöttek, a cél pedig Temesvár volt. Rendalapítónk, 
Gerhardinger Boldog Terézia anya azzal a feladattal 
bízta meg őket, hogy hazánkban alapítsanak iskolanő-
véri közösséget és iskolát. Küldetésüket teljesítették, és 
160 évvel ezelőtt megalapították a Magyar Rendtarto-
mányt. Nekik köszönhetjük, hogy mi ma itt lehetünk. Az 
első temesvári nővéreknek azonban nem volt kertje. 
Egészségtelen, szűkös körülmények között szolgáltak. 
Megbetegedtek, egyikük rövidesen meg is halt. Terézia 
anya harcolt értük, hogy olyan helyet kapjanak a város-
tól, ahol kert is van. Minden alapításnál szorgalmazta, 
hogy a nővérek és a gyermekek szép környezetben él-
hessenek, legyen kertjük. Terézia anya rendi örökségét 
nem felejtjük el, amikor mi, Boldogasszony Iskolanővérek 
fontosnak tartjuk és támogatjuk a SZIGNUM udvarának 
megújítását. 
 
"T" : TEREMTŐ ISTENÜNK DICSÉRETE 
Ez a kert hozzon bennünket közelebb a teremtés csodái-
hoz! Amikor korán reggel itt gyülekeztek, láthatjátok, 
miként pirkad, amikor napközben csicseregnek a mada-
rak, végigsimogatja arcotokat a nap, megfigyelhetitek a 
frissen ültetett fák cseperedését, az elvetett virágmag-
vak kikelését és szárba szökkenését, akkor jusson esze-
tekbe Ő, aki ezeket a csodákat teszi: a Teremtő Isten. 
Emeljétek fel hozzá szíveteket, és egyszer-egyszer ne 
felejtsétek el odasúgni Neki: Köszönjük, Mennyei Atyánk! 
Legyen Neked dicsőség és hála! 
Makó, 2018. október 6. 

Lobmayer M. Judit SSND tartományfőnöknő 
 
   "Az elmúlt években a Szent István Egyházi Általános 
Iskola és Kollégium külső-belső homlokzati felújítása, 
energetikai korszerűsítése után most ismét gazdagabb 
lett egy csodaszép, biztonságos udvarral. Új közösségi 
teret kapott, otthonosabbá téve ezzel a SZIGNUM kö-
zösségi életét. Büszkeséggel és hálával tölt el, hogy 160 
évvel ezelőtt, amikor Magyarországra érkeztek a Bol-
dogasszony Iskolanővérek, érdemesnek tartották váro-
sunkat, hogy letelepedjenek és oktatási-nevelési, vala-
mint főként lelkiségi szolgálatot indítsanak. Büszkeséggel 
és hálával tölt el az is, hogy a rendszerváltást követően, 
27 évvel ezelőtt a SZIGNUM volt az első egyháznak 
visszaadott intézmény településünkön. Ez idő alatt sok 
változáson ment keresztül; oktatási-nevelési, és főként 
lelkiségi alapjai azonban rendíthetetlenek maradtak. Ezt 
a rendíthetetlen lelkiséget köszöntük meg és helyeztük el 
az időkapszulában az utókornak! Helyét a következő 
generációk számára egy emlékkő jelzi a Grundon! Hála 
érte!"(Forrás: Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony 
közösségi oldala) 
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IDEI CSALÁDI NAPUNK A SOKSZÍNŰSÉG JEGYÉBEN TELT 
 
Baráti Eszter Kinga nővér, igazgatóhelyettes: Nagyon fontos közösségi alkalmunk min-
den évben a Családi nap, mert hiszünk abban, hogy csak közös munkával tudjuk for-
málni a gyerekeket és kísérni a fejlődésüket. Ez az esemény mindig az együttlét örö-
méről szól. Vannak hagyományos állomások, de törekszünk arra, hogy újdonságokkal 
is szolgáljunk.  
 

Gulyás Attila, pályázati felelős: Iskolánkban nagyon aktív pályázati munka folyik. A 
Családi nap a Nemzedékek hídja projektnek köszönhetően valósult meg. Ennek az 
EFOP pályázatnak a célja, hogy a társadalmi szerepvállalást erősítsük a közösségek 
építésével, és kapcsolatokat építsünk a generációk között is. Tavaly indult Erasmus+ 
programunk pedig, amelynek célja, hogy az erőszakmentes kommunikáción keresztül 
formálja át az európai iskolák légkörét, félidejéhez érkezett. A mai alkalmunkon fog-
juk azokat a tanulókat köszönteni, akik vállalták, hogy kortárs mediátorként részt 
vesznek majd a munkában.  
 
Tóth Ákos igazgató: Kötetlenül és felszabadultan együtt lehetnek ma dolgozóink, di-
ákjaink és a családjaik. Olyan hangulatot és helyzeteket teremtünk, ahol az iskola 
kötöttségei nélkül tudunk egymással találkozni. Célunk, hogy a résztvevők azt a derűt 
és szeretetet vigyék haza, amellyel készültünk számukra és tapasztalják meg, hogy jó 
együtt lenni.  
 
Vargáné Nagyfalusi Ilona, pedagógus: Egy pályázat keretében csapatok szerveződ-
tek a SZIGNUM-ban, ezek közül az egyik a főzésért felelős. A készülő gulyásleves-
hez 50 kg húst vásároltunk, 10 kg nagytarhonyát, 15 kg hagymát és 105 kg krumplit. 
Törekedtünk a minőségi alapanyagok beszerzésére, amihez házi fűszereket is hasz-
náltunk, hogy ízletes és finom végeredményt kapjunk.  
 
Tóth-Kása Györgyné, szülő: Harmadik gyermekünk jár már a SZIGNUM-ba, nagyon 
szeretjük a Családi nap programjait. Jártunk már az Egészségponton, ahol tornázni 
lehetett és az újraélesztés technikáját is bemutatták. A szabadtéri programokat is 
végig fogjuk látogatni. 
 
Tóth Sándorné, szülő: Részt vettünk a kézműves és kreatív állomások feladataiban. Be 
akarjuk járni a lehetőségeket, amiket ma kínálnak nekünk.  (Forrás: radio7.hu, 
makotv.hu, makohirado.hu nyilatkozatai) 
  
Programkínálat: mozgó planetárium; kreatív alkotás; egészségpont; új beruházások 
bemutatása; Cseles Kelepce szabadulószoba; Mesekert; Október 6. bátrai megemlé-
kezés; képmeditáció; bábvarázs; kézműves foglalkozás I-II.; Erasmus+ bemutató; is-
kolapszichológus beszélgetés; Ügyesség próba; Prokop képek és könyvek; süti büfé I-
II.; mini golf; élő csocsó; biliárdfoci; biliárdasztal; lengőteke; Happy time óvodások-
nak; Leo Langlois: Story Telling; ASZTAAAAAA! A Szivárványon Túl Alapítvány; ping-
pong és trambulin; gólyaláb; zsinegen labda; Biró István: Pócsi Mária; csuhéfigura 
készítés; Játékok: Érints kéket, Akció!. Ez a Kata tolla, Gyere úgy hozzám, mint…, 
Kacsintós, Ez nem egy…, Páros STOP, Óriás-törpe-varázsló; Mézben az egészség; HázasPÁRok útja, énektanulás; 
csocsó; apa-fia foci; cserkészek.  

CSALÁDI NAP A 3.B - BEN 
    Szülői kezdeményezéssel és segítséggel ismét 
családi napot tartottunk a 3. b osztálynak. Egy 
szép verőfényes őszi napon, szeptember 21-én 
délelőtt legyalogoltunk a Maros-partra a Gumi-
gyár sportüdülőjébe. Ahol a szülők kis csapata mér 
lelkesen főzte a bográcsos ebédet, előkészítették a 
sporteszközöket. A gyerekek kötetlenül játszhattak 

a felnőttek beszélgettek. A sikeres családi nap köszönhető a szülők 
önzetlenségének, szeretetteljes munkájuknak! Köszönöm a támogatá-
sukat, segítségüket! Számomra példaértékű az ilyen szülői közösség!  
             Győrfi Józsefné Mónika néni of. 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

AZ ARADI HŐSÖKRE EMLÉKEZTÜNK 
 

    Győrfi József tanár úr köszöntő beszédéből idézünk, amely a rádiós 
ünnepségen hangzott el: 
„Kedves Diákok! Ma ünneplőbe öltöztünk azért, hogy emlékezzünk! 
Azért, hogy tisztelettel hajtsuk meg fejünket a 13 honvédtábornok és az 
első magyar miniszterelnök előtt. Aradi vértanúknak hívjuk őket, mert 
1849. október 6-án, Aradon a szabadságharcunkat eltipró császár 
parancsára, kivégezték őket. Közülük többen is elmenekülhettek volna, 
de nem tették, mert az életüknél is drágábbnak tartották hazájukat, 
Magyarországot. Hallgassuk figyelemmel és méltó tisztelettel a róluk 
szóló megemlékezést, melyet a 7. évfolyam ad elő. Fogadjátok küldöt-
teinktől a gyász és a kegyelet mécseseit és tekintsétek meg a kivetített 
képeket!” 
   A Családi napunkon is ápolhatták a diákok a mártír hősök emlékét. Az egyik állomáson a vértanúkról feltett kér-
désekre kellett helyes válaszolniuk a látogatóknak. 

   Köszönjük a 7. évfolyam tanulóinak és pedagógusainak méltó megemlékezését. – a szerk. - 
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KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 
   Szeptember 28-án részt vettünk a Kutatók éjszakája elevezésű ren-
dezvény szegedi helyszínein. Az iskola nyolcadik osztályos tanulóival 
látogattunk el az egyetemre, ahol különböző érdekes programokat 
kínáltak számunkra. A gyerekek ezen alkalomból betekintést nyerhettek 
az egyetemen folyó munkáról és olyan helyekre is bejuthattunk, ahová 
csak egyetemi hallgatóként járhat az ember. Próbáltam olyan lehetősé-
geket választani a tanulók számára, amelyek interaktívak: amit meg 
tud fogni, amit kipróbálhat, megérezhet. Az első helyszínen a különbö-
ző talajok környezetvédelmi szerepéről tudhattak meg érdekességeket a diákok. A következő eseményen a talaj-
nedvesség változásról láthattunk látványos bemutatót, majd a víz kapilláris hatásáról tapasztalhattunk meg többet. 
Ezután kis csapatunk átment a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórába, ahol tanulóink nagy lelkesedéssel vetették 
bele magukat az”aranymosás” rejtelmeibe. Természetesen nem igazi aranyat mostak, hanem különböző ásványokat 
találhattak meg az aranymosó táljaik alján. A kincskeresés után megtekintettük az Etiópiában tragikus körülmények 
között elhunyt Fábián Tamás geográfus emlékére berendezett gyönyörű ásványkiállítását. Ezután az első emeleten 
lévő robotikával és a 3D-s nyomtatás kulisszatitkaival ismerkedett a nebulók. A programok befejeztével a Mars tér 
felé vettük az irányt. Számomra a legnagyobb elismerés az volt, amikor a program végén a diákok megköszönték, 
hogy elhoztam őket erre a rendezvényre.             Puskás Kornél tanár úr 

TÚRA-GALAMB 
 

   A 7.a osztály október elején meghívást kapott a makói Galamb József Me-
zőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolába, hogy diákjaink képet 
kaphassanak a makói szakképzésekről. A diákokat az igen rövid úton egy busz 
szállította a tanműhelyhez. 
   „A tanműhelyben megismerkedtünk a szerszámkészítéssel és a vas megmun-
kálásának folyamataival. Ezek után átmentünk az erőgép-műhelybe, ahol felül-
hettünk az épp javítás alatt álló traktorokra. Majd kimentünk az udvarra és 
megnéztük a tanműhely gyakorló földterületét és felülhettünk egy kombájnra is. Ezután felszálltunk a buszra és át-
mentünk a tankertbe. Itt kaptunk egy kis tízórait, majd megnéztük az állatokat: birkák, tehenek, disznók, libák, ka-
csák, tyúkok, kakasok és nyulak alkották az állományt.” (Bence, Marcell, Tomi) 
   „Bemutatták az esztergagép működését, majd meglátogattuk a szerszámkészítő műhelyet és azután elmentünk a 
traktorszerelő műhelybe. … A végső állomás pedig a Galamb József iskola volt. Itt először körbevezettek minket, 
majd pedig megvizsgáltuk a fémek szakítószilárdságát.” (Barni, István, Martin) 
   „Ott hallottunk egy-két érdekességet és ott is voltak különleges gépek. A műhely után a mikroszaporító laborba 
mentünk, ahol szintén sok újdonságot hallottunk. Azután kimentünk az udvarra és a drónnal képet készítettünk. Sajnos 
a drónt nem lehetett megfogni, ami egy kicsit elszomorított, de a hangulat így is jó volt.” (Flóri) 
   „Az iskolában megtekintettük a mikroszaporító labort és a vizsgáló műhelyet. Egy előadást is meghallgattunk, 
ahol az algafelhasználásról és a laborbővítésről is beszéltek. A legvégén drónnal csoportkép készült és mindenki 
kapott ajándékot: köztük egy üveg helyben készített lekvárt. Az osztály véleménye szerint ez egy jó kirándulás 
volt.” (Detti és Eszti)      Gyűjtötte, közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő; Fotók: Putz János Flórián 7.a 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

EUROSKILLS, BUDAPEST 
 

   Manapság előtérbe kerülnek az olyan programok, 
amelyek lehetőséget biztosítanak az általános iskola 
felsős diákjainak arra, hogy saját szemükkel, a gyakor-
latban is láthassák és így valamelyest „testközelből” 
megismerhessék a ma népszerű szakmákat. Így köny-
nyebb lesz számukra a választás, hogy megtalálják azt 
a hivatást, amit majd szeretni fognak és talán életük je-
lentős részében művelik.  
Remek alkalom kínálkozott erre, amikor a Csongrád Me-
gyei Iparkamara képviseletében egykori tanítványunk, 
Szalai Hajnalka (akkor még Zsivola Hajnalka) elkísért 
bennünket (a 7.b osztályt Győrfi József osztályfőnökkel 
és velem mint társosztályfőnökkel) a Hungexpo területé-
re. Itt további több ezer diákkal együtt bepillanthattunk 
csaknem 40 szakképzés ellesett pillanataiba, amint egy 
nemzetközi verseny keretei között 28 országból 
(Izlandtól Kazahsztánig) érkeztek diákok, 500 verseny-
ző, akik tudásuk legjavát nyújtva egy nemzetközi verse-
nyen (szintén nemzetközi zsűri előtt) mérették meg magu-
kat. Ezt a nemzetközi szakképzési versenyt jelenti tehát a 
„euroskills”, és először rendezték Magyarországon – 
főként a hiányszakmák népszerűsítése érdekében. 
    Ugyan a versenyzőkkel nem lehetett beszélgetni, de 
élveztük, ahogyan a verseny utolsó napján már kialakul-
tak, végükhöz közeledtek a produkciók. Egymás után 
sorakoztak az azonos, patakokat imitáló csobogókkal és 
növényekkel berendezett, díszes kiskertek, másutt a bolt-
ívet tartalmazó falrészletek, megint másutt a magyar 
címer festett másai, tollakkal kombinált virágkompozíci-
ók, traktorok, péksütemények és fekvő nők egy szépség-
szalonban… Mindezeket és még sok mást három han-
gárban láttunk kiállítva: a mobil robotikusoktól a 
webfejlesztőkön, a hideg-melegburkolókon és a CNC-
marókon át a dekoratőr kirakattervezőkig képviseltették 
magukat a szakmák legjobbjai.  
   Néhány momentumot a diákok élménybeszámolóiból 
mutatunk be:  
   „Először is a fodrász szakmához mentünk. Nagyon jó 
frizurát csináltak. Láttunk sok kocsit, és ezeket ki is lehe-
tett próbálni… A tűzoltó autóba be lehetett ülni – min-
dannyian beültünk: Roli, Gabi, Zsani és Tamara. Nagyon 
jó nap volt, reméljük, máskor is elmehetünk oda.”  
   „Négy hangár volt – abból három bemutató volt. Ne-
künk nagyon tetszettek a traktorok és az autók: Cimbi, 
Dani, Kristóf, Api és Edi. Ki lehetett próbálni a traktor-
kerékcserét. Nagyon jól éreztük magunkat.” 
Simon és Niki: „Kipróbáltuk a szerencsekereket és nyer-
tünk: karkötőt és tollat. Faragtunk répából tulipánt és 
nyertünk egy kitűzőt. Láttuk, amint a pékek jó sok kenye-
ret készítettek – finom illatuk volt. Elmennénk még egy-
szer.” 

   „A fodrászat után elmentünk a virágkötőkhöz, ahol 
egy műanyag bábura raktak virágokat. Majd megnéz-
tük a szakácsokat és cukrászokat, ahol mézeskalács há-
zakat, templomokat sütöttek. Nagyon jó illatuk volt. Át-
mentünk egy másik épületbe, ahol sok márkás autót és 
traktorokat találtunk. Ott voltak még festők, építészek. 
Egy újabb hangárban lehetett laminált darabokból csi-
nálni egy kis padlót. Megnéztük a grafikust. Ott csak 
számítógépeken dolgoztak. Másutt gipszből lehetett 
gyertyatartókat és sok-sok figurát készíteni. Még lehe-
tett csináltatni bárhová műsebet. Volt egy fal, ahová 
lehetett írni egy gondolatot vagy a nevedet. Nagyon jó 
volt a napunk.” (Lilla, Klaudia, Vivien, Viki) 
   „Megbeszélés után mindenki csapatokban mehetett 
oda, ahová szeretett volna, kaptunk térképet is (köszönet 
Józsi bácsinak – M.I.). Bejártuk az összes termet és kiállí-
tási műhelyt – nekünk minden tetszett. A legjobban a 
kertépítők tetszettek, mert nagyon szép és igényes mun-
kát végeztek. Az autószerelő szakma is tetszett, mert 
érdekes volt és szépek voltak az autók is. A fodrászat-
ban nagyon ügyesek voltak a versenyzők. A szakácsok 
ízletesen kinéző ételeket készítettek. Mindenki jól érezte 
magát, mi is. Örülünk, hogy volt lehetőségünk elmenni 
egy ilyen tanulmányi kirándulásra. És hogy visszamen-
nénk-e még egyszer? IGEN!” (Napsugár, Elvira) 
   Mi, felnőttek a robotikával kezdtük, majd a lézerrel és 
a 3D nyomtatóval folytattuk a bejárást, utána pedig 
sorra került mindaz, amit ők is leírtak.  Alighanem látszik 
az összefoglaltak alapján, hogy a gazdag programból 
mindenki mást értékelt, számunkra pedig öröm volt látni 
a valódi élményekkel gazdagodott gyerekek vidám ar-
cát: egyik diákunk az új sebét mutogatta, a másik a sa-
ját készítésű padlóját, lila hajtincsét, a harmadik a nye-
reményét… Igazán tartalmas napot tudhattunk magunk 
mögött, s közben rácsodálkozhattunk tanítványainkon 
keresztül, hogy milyen kevés is elég a boldogsághoz. 

 Gyűjtötte és közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 
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KÁNYÁDI SÁNDOR: JÖN AZ ŐSZ 
 

Jön immár az ismerős 
Szél lábú deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 

Meg-megáll, lombot ráz. 

 
Lombot ráz, diót ver, 
Krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 

S harapja, kurtítja a hosszú 
napokat. 



 

 

GÓLYAHÍR 

GÓLYA-HÍR 

AZ IDEI TANÉVBEN IS ÚJ KOLLÉGÁKKAL BŐVÜLT A SZIGNUM 
TANTESTÜLETE 

 
Cseszkó Szilveszter,  
testnevelő tanár: 
- Szerbiában, Szabadkán szület-
tem és ott is töltöttem a gyermek-
koromat. Jelenleg Szegeden élek. 
A Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző 
Karán végeztem, mint testnevelő-
edző. Eddig a szegedi labdarúgó 
utánpótlásban dolgoztam/
dolgozom, viszont a SZIGNUM az 
első munkahelyem testnevelő tanárként. Sok fontos pe-
dagógiai alapelvet említhetnék meg, amit lényegesnek 
tartok, de talán számomra az egyenrangúság, a követ-
kezetesség, a felelősség a legfontosabbak. Ezeken kívül 
kiemelkedő szempont számomra, hogy a diákok élvez-
zék az óráimat, illetve igyekszem arra tanítani a tanuló-
kat, hogy legyen saját véleményük illetve önálló dönté-
seik, amikért felelősséget is vállalnak. Egyik kedves ba-
rátom ajánlotta a SZIGNUM-ot, igazából az ő tapaszta-
latai alapján illetve az elsőre látott családias légkör mi-
att. Jelenleg az 5. a és b, valamint 8. a és b osztályok-
ban tanítok, ezen felül heti háromszor foci szakkört tar-
tok az iskolában.  Csak pozitív dolgokat tudok mondani 
az egész iskoláról, az itt dolgozókról is és a diákokról is. 
Remélem a jövőben is hasonló benyomásokat fogok sze-
rezni.   Vannak a jövőre vonatkozó elképzeléseim, ame-
lyek egyelőre még gyermekcipőben járnak, de a terve-
zett program a vezetőség és az iskola teljes támogatá-
sát élvezi. A projektről röviden annyit kell tudni, hogy a 
tanulási gondokkal küzdő tanulók felzárkóztatását he-
lyezi előtérbe különböző sportágakon keresztül, amely 
során növelhető a koncentráció, a figyelem és a memó-
ria. 
 
Halász Imola, tanító: 
- Szegeden születtem és jelenleg is 
ott élek. Tanulmányaimat a Szege-
di Tudományegyetem Juhász Gyu-
la Pedagógusképző Karán végez-
tem tanítóként angol műveltség 
területtel.  Mivel eddig tanultam, 
leginkább csak diákmunkákat vé-
geztem, de egy kis időre utazási 
irodában is kipróbáltam magamat, 
ugyanis korábban elvégeztem egy 
OKJ-s, idegenforgalmi szakmenedzser képzést is. Az 
utolsó szemeszterben egy 2 hónapos, úgy nevezett külső 
tanítási gyakorlatot kellett teljesítenem, melyet a SZIG-
NUM-ban töltöttem. Az államvizsga környékén kaptam 
itt álláslehetőséget, melyet örömmel el is fogadtam. 1-4-
ig minden évfolyamon tanítok, legtöbbet kéttannyelvű 
osztályokban. A tantestületet már az itt töltött gyakorlati 
időm során is rendkívül szimpatikusnak ítéltem, az idáig 
eltelt másfél-2 hónap alatt pedig nem változott a véle-

ményem. Kivétel nélkül mindenki nagyon segítőkész, so-
sem érzem úgy, hogy terhükre lennék a kérdéseimmel. 
Mentorom, Győrfi Józsefné pedig kiemelten sokat segíti 
az első gyakornoki évemet. Mindenekelőtt törekszem rá, 
hogy a gyerekek megszeressék az általam tanított tan-
tárgyakat. Cél, hogy ne kötelességtudatból, hanem 
örömmel járjanak be az óráimra. Fokozottan igaz ez az 
első 2 osztályra, hiszen ott még jelentősen lehet alakítani 
a gyermekek hozzáállásán. A családomban többen is 
pedagógusok; édesanyám matematika-fizika szakos 
tanár, nagymamám pedig szintén tanító. Ezáltal akarva-
akaratlanul is sokat tanultam tőlük életem során pedagó-
giai szempontból. ☺ Szabadidőmben nagyon szeretek 
olvasni. Leginkább a regényeket, illetve a pszichológiai 
témájú könyveket kedvelem. Olykor az aktív pihenés az, 
ami igazán ki tud kapcsolni, ilyen esetekben szeretek 
kirándulni, esetleg koncertekre járni.  
 
Miklós Júlia, angol nyelvtanár: 
- Makón születtem, majd 11 éves 
voltam, amikor családommal Sze-
gedre költöztünk, ahol jelenleg is 
élek. Az általános iskola 1-5. 
osztályát a makói Bartók Béla 
Ének-zene tagozatos Általános 
Iskolában, az utolsó három osz-
tályt a szegedi Gregor József 
Általános Iskolában (volt Rózsa 
Ferenc sgt-i) végeztem. Ezután a 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázi-
um speciális orosz tagozatára jártam négy évig, majd 
tanulmányaimat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
angol-orosz szakán folytattam, ahol 1996-ban diplo-
máztam. A 2017/18-as tanév során posztgraduális kép-
zés keretében a Malmöi Egyetemen elvégeztem a “Svéd, 
mint idegennyelv tanítása” szakot. Pályafutásom a sze-
gedi Fekete István Általános Iskolában kezdtem angol 
szakos tanárként 1999-ben, ahol 2002-ig dolgoztam. 
2000-2004 között felnőttképzés keretein belül tanítot-
tam angolt a MIOK József Nádor Szakképző Iskolában, 
illetve 2002-2004-ig a Katedra Nyelviskolában (akkor 
International Language School) Szegeden. 2004-2006-
ig Svédországban tanultam, majd 2006-ban ismét a 
szegedi Katedra Nyelviskola tanára lettem. 2011-2018 
nyaráig Svédországban tanultam és dolgoztam. Svédor-
szágban több mint öt évig tanítottam angolt egy általá-
nos iskolában. A nyelvtanítás mellett napközis foglalko-
zásokat is vezettem. Fontosnak tartom, hogy a diákok 
általános iskolai éveik alatt egészséges önbizalmat fej-
lesszenek ki, ami segítheti őket további tanulmányaik 
során is. Az egymás iránti tisztelet, a másság elfogadá-
sa, egymás segítése, támogatása és a becsületesség 
számomra alapvető elvek az oktatói-nevelői munka so-
rán. Jelenleg mindkét első osztályban, a 2.b-ben, a 7. a 
és b osztályban, illetve a 8.b-ben tanítok angol nyelvet.  
Már az első hetekben sok pozitív benyomást szereztem a 
SZIGNUM-ban; a kollégák nagyon kedvesek és segítő-
készek. A tanév eleji beilleszkedési nehézségek során 
több támogatást kaptam az iskola vezetésétől, valamint 
a kollégáktól és a diákoktól egyaránt. 
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GÓLYAHÍR 

Sipos Ildikó, angol nyelvtanár: 
- Gyomaendrődön születtem. Gyermekkoromat, illetve 
eddigi életem nagy részét Békés megyében, Dévavá-
nyán töltöttem. 2018 júliusában költöztem Makóra. 
   Középiskolás éveimet a szeghalmi Péter András Gim-
názium 6 évfolyamos osztályában töltöttem. A Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, angol 
nyelvtanári szakon végeztem 2009-ben.  
   Közel 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem. Ez 
idő alatt, az Inter Nyelvstúdiónál dolgoztam Gyomaend-
rődön és Dévaványán, mint képzési asszisztens és angol 
nyelvtanár. Itt volt szerencsém tapasztalatot szerezni a 
tanfolyamszervezés és lebonyolítás minden szakaszában. 
A felnőttek oktatása mellett, óraadó tanárként a Békés 
Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, és a Vá-
nyai Ambrus Általános Iskola munkájában is részt vettem, 
ezáltal betekintést nyerve a különböző korosztályú gye-
rekek oktatásába. Közel 3 évig a Mezőberényi Petőfi 
Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium oktatója voltam.  
   Amikor úgy döntöttünk a párommal, hogy Makóra köl-
tözünk, több helyi ismerőssel beszélgetve, egymástól 

függetlenül, igen pozitív véleményt 
alkottak a SZIGNUM-ról. Így nem volt 
kérdés számomra, hogy amennyiben 
erre lehetőséget kapok, örömmel csat-
lakoznék egy ilyen közösséghez. Je-
lenleg 4. évfolyamtól felfelé majdnem 
minden osztály munkájában részt ve-
hetek (4.a; 4.b; 5.a; 5.b; 6.a; 6.b; 
8.a). Az elmúlt pár hónapban szemé-
lyesen is megtapasztalhattam, hogy mind a kollégák, 
mind a gyerekek szeretettel, érdeklődően, és nagyon 
segítőkészen fordulnak felém, és hálás vagyok, hogy így 
megkönnyítik a beilleszkedést számomra.  
   A nyelvtanulás során szeretném, hogyha a gyerekek 
gondolataiban a hibázás nem akadály, illetve félelem 
forrása lenne, hanem lehetőség a fejlődésre. Arra törek-
szem, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot erősítsem 
bennük. Fontosnak tartom, hogy merjenek kommunikálni 
az adott nyelven, és ne tartsanak attól, hogy hibáznak, 
hiszen ez a tanulási folyamat természetes része, és fej-
lődni, azt gondolom, csak így lehet.  
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SZIGNUM SZAK-KÖR-KÉP 
Foci szakkör 
Cseszkó Szilveszter tanár úr az idén is várja a focizni szerető diákokat. Az edzések időpontjai: hétfőn 14.00-14.45-
ig az 1-2- évfolyamnak, szerdán 14.30-15.15-ig a 5-8. osztályosoknak és 15.15-16.00-ig a 3-4.-os tanulóknak, 
ahol a tanulók kipróbálhatják a sportágat játékos körülmények között és fejleszthetik a tudásukat. A jelentkezés és 
a tagság feltételeiről tanár úr ad tájékoztatást.  
Kerékpáros Baráti Kör 
A sok szép megvalósult úti céllal és kilométerrel büszkélkedő társaság szeretettel várja az érdeklődő bicajosokat 
évközi kisebb túrára, kirándulásra, melyeket plakáton hirdet meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör képvi-
selteti magát, és ügyességi feladatokkal várja a diákokat. Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!  
A tanév folyamán minden héten egy alkalommal az érdeklődőknek az időjárás függvényében gyakorlati kerékpá-
rozásból, illetve kerékpár szerelési és KRESZ ismeretekből szakkört szervezünk. Jelentkezni Horváth János igazgató-
helyettesnél lehet.  
Fotó-videó „Tehetség műhely” 
A 2018-2019- es tanévben a fotó-videó szakkör helyszíne csütörtökönként 14-16:00-óráig az informatika terem.  
Azokat SZIGNUM-os tanulókat várjuk novembertől, akik már korábban is részt vettek a szakkör munkájában és 
azokat is, akik kedvet, tehetséget, kedvet éreznek magukban a vizuális alkotómunkához. Fontos részvételi követel-
mény és lehetőség a szakköri munkára a jó tanulmányi eredmény és magatartás, valamint a vizuális készség erősí-
tése. Jelentkezni Czibolya Kálmán tanár úrnál lehet. 
Rajz  
Az idén is minden rajzos tanulót várunk szerda délutánonként a rajz szakkörre. Az alsós és felsős diákoknak szerda 
délután 14:00 – 15:30-ig tart a rajzteremben az alkotómunka. A szakkör célja, hogy jó közösségben fejlesszük 
kézügyességünket és új rajzi technikákat ismerjünk meg. Jelentkezni Marek tanár úrnál lehet. 
Orosz szakkör 
Az idén is várja a jelentkezőket az orosz szakkör, amelyet csütörtökönként 3/4 2-től tartunk a 8.b osztály termé-
ben. Eddig 8 jelentkező van, akikkel már megismerkedtünk a nehezen olvasható cirill betűkészlettel, hallgattunk kü-
lönféle zenéket, kóstoltunk finom teákat és kekszeket és egy-egy verssel is megismerkedtünk Puskin költészetéből. 
Aki érdeklődést érez az orosz nyelv és kultúra (építészet, festészet, modern és klasszikus zene, versek, elbeszélések, 
regények, hagyományok, népszokások, ikonok...) iránt, és szeretne járni a szakkörre, forduljon bátran Mészáros 
Ildikó tanárnőhöz.                               

Tartalmas időtöltést kínálunk délután is! 

Az élet írta ☺☺☺☺    
 

Egy kislány áll a tanári szoba ajtaja előtt. 
Tanár: - Mit szeretnél? 
Diák: - Az osztály hiányzós lapát. ☺ 

– Mennyi hatból kettő? 
– Nem tudom.  
– Ha hat banán van egy tálban és 
elveszel belőle kettőt, mit kapsz? 
–Egy nagy fülest a bátyámtól. 

– Mi a végtelen? – kérdezi a tanár az 
osztályt. 
Pali jelentkezik: – A világegyetem és 
a tanév! 

Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 
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CSALÁDI EMK-S SZÖRF TÁBOR BALATONLELLÉN 
   Idén nyáron 2018. július 5-10 között közel negyvenen táboroztunk együtt a Balaton 
partján. 
   A tavalyi táborban merült fel igényként, hogy jó lenne a tábor tematikáját bővíteni: 
a konfliktuskezelés mellett szörfözni is tanulni ☺. Ez idén- pályázati támogatással - 
valósággá vált. Délelőttönként – Rambala Éva erőszakmentes kommunikációs tréner 
vezetésével – a szülők tréningen vettek részt. Ezalatt önkéntes segítők a gyerekeknek 
tartottak játékos foglalkozásokat. 
   Vasárnap este a tábortűznél verses, zenés, táncos színdarabokkal szórakoztattuk 
egymást. Egy ősbemutatótat is láthattunk ☺ 
   A szörfök szakszerű összeszereléséhez és a szörfözés alapjainak elsajátításához létfontosságú támogatást kap-
tunk legfiatalabb önkéntesünktől, egyik nővértársam unokaöccsének, Gergőnek személyében. 
   Minden résztvevőnek köszönöm lelkesedését, segítségét a tábori feladatok elvégzésében. Külön köszönet a tá-
borban szolgáló önkénteseknek: Gergőnek, Piroskának, Teréznek, Vikinek, továbbá Rambala Évának a szakmai 
program vezetéséért. 
   Táborunk az EFOP-1.3.5-16-2016-00823 kódjelű, „NEMZEDÉKEK HÍDJA - Társadalmi szerepvállalás erősítése 
közösségek építésével” pályázat támogatásával valósult meg.                             Kinga nővér 

ISKOLA HATÁROK NÉLKÜL 
   Októberben indult az Erasmus+ Iskolai, óvodai partnerségek program keretében megvalósuló legújabb projek-
tünk, mely a 2018-1-RO01-KA229-049265_4 azonosító számot kapta és Education without borders (Iskola hatá-
rok nélkül) címen fut. A pályázat négy európai intézmény (kettő a romániai Moreni városból, egy az angliai 
Romfordból, illetve a SZIGNUM Iskola) és egy nagyon távoli kis szigeten, a Madagaszkár melletti Reunionon talál-
ható Saint Louis egyik iskolája (mint francia fennhatóság alatt álló terület) közötti szoros együttműködését támogat-
ja. A pályázat témája a nem formális és informális tanulási módok kipróbálása, alkalmazása és népszerűsítése. 
Célja, hogy ezekkel a színes, tanórán kívüli ismeretgyarapító módszerekkel érdekesebbé és változatosabbá tegyük 
az iskolai munkát, ezáltal pedig vonzóbbá magát az iskolát.  
   Iskolánkban ez a projekt október 6-án indult, amikor a családi napra látogatóknak bemutattuk a pályázatot. A 
következő fontos esemény október 9-12. között valósult meg, amikor a partner intézmények képviselői személyes 
találkozón vettek részt a pályázatot irányító egyik moreni iskolában. Itt főleg projektszervezési kérdésekről egyez-
tettünk, de kitűztük az első év munkarendjét, felvázoltuk a februári reunioni találkozó tartalmát, és szétosztottuk a 
projekttel kapcsolatos főbb feladatokat is.  
   A projekt fontos része lesz az ún. mobilitások megvalósítása, amikor az iskolák néhány fős küldöttsége (4-5 tanu-
ló és 2 tanár) egyhetes projektmunka erejéig találkozik a többiekkel. Döntés szü-
letett arról, hogy a mobilitások a következő sorrendben és helyszíneken valósul-
nak meg: 
1. Saint Louis (Reunion, Franciaország): 2019 februárja 
2. Moreni (Románia): 2019 májusa 
3. Romford (Anglia): 2020 februárja 
4. Makó: 2020 májusa 
   A találkozó hivatalos munkafeladatai mellett jutott idő a kötetlen programokra 
is: ismerkedés, bukaresti városnézés, a parlament és a tergovistyei vár megtekintése. A moreni két iskolában igazán 
jó házigazdákat, a francia és angol munkatársakban pedig jókedvű, kreatív és nagy tudású embereket ismerhet-
tünk meg. Bízunk benne, hogy az előttünk álló két év során sok szignumos tanár és diák élvezheti a projekt gyümöl-
cseit.        Kerekesné Dócs Nikoletta Györgyi és Gulyás Attila 

„ISTEN NYILA NEM NYÁMNYILA!” 
SZIGNUM-osok a Szent Gellért-napon 

   Amikor megtudtuk, hogy a lelkinapon Szegedre, a Szent Gellért-napra megyünk, 
nagyon megörültünk. 
   Mikor elérkezett a szombat, elindultunk a buszállomásról, igazán élveztük a korai 
utat. Megérkezésünk után regisztráltunk, majd átmentünk a templomudvarra, ahol 
tanultunk egy csatakiáltást és egy dalt. Ezután a templomban egy érdekes előadást 
hallgattunk. Miután ez véget ért, a regisztrációkor kapott karszalagon található számok segítségével csoportokra 
bomlottunk. Mindenki sok új embert ismert meg. A csapatok játékos beszélgetés közben beszámoltak magukról. Azu-
tán két történetet hallgattunk meg, amelyekhez kérdések is tartoztak. Ezeket követően kaptuk a várva várt ebédet.  
   A finom virsli és kenyér után játékos foglalkozást tartottak, ahol lehetett csapatokban vagy egyénileg játszani. 
Volt kötélhúzás, élő csocsó, palack-elütősdi és még sok más. A délutáni eseményeket a szentmise zárta, amelyet 
Gyuri atya tartott, aki újmisés pap. Tőle hallottuk: „Isten nyila nem nyámnyila!” A hazafelé úton mindenki elfáradt. 
Visszagondolva, úgy érzem, nem bántam meg, hogy részt vettem a Szent Gellért-napon.            Nándori Mária 7.a 
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KIRÁNDULÁS EGERBE ÉS A POROSZLÓI TISZA-TAVI ÖKOCENTRUMBA 
   Június 29-én, pénteken, Péter és Pál napján reggel, iskolánk 
technikai dolgozói egy kis busszal kirándulni indultak, Horváth 
János igazgató úr vezetésével. Úti célunk Poroszló és Eger 
felfedezése volt. Nagyon jó hangulatban fogytak a kilométe-
rek előttünk, amint közeledtünk első állomásunkhoz, Egerhez. 
Itt először a várba látogattunk, és egy korhű ruhába öltözött 
férfi volt az idegenvezetőnk. Beszélt a vár védőiről, vezérei-
ről és jellegzetes ruházatukról. Ezután a bástyákra mentünk, 
ahol ismertette az akkori fegyverzetet, azokat hogyan hasz-
nálták, miként helyezkedtek el a katonák, mi történt egy-egy 
ütközetkor. A páncél öltözetet is megismerhettük és azt is, ez 
hogyan védte a viselőit. Érdekes volt számunkra, hogy úgy 
építették ki a vár oldalfalát, hogy hogy fel tudják rajta szállítani a lőszereket és élelmiszereket is. Ellátogattunk az Egri 
csillagok című regény írójának, Gárdonyi Gézának sírjához is.  
   Ezután a nagyon szépen felújított Dobó téren sétáltunk, közben sok fotót készítettünk. Ezen a helyen fogyasztottunk el 
egy nagyon ízletes ebédet, majd utána finom fagyit is ettünk. Utunk következő helyszíne Poroszló volt, itt található a Ti-
sza-tavi Ökocentrum. Már messziről feltűnt a nagy park, közepén a szép és modern épülettel, amely hat éve készült.  Ez 
a magas, tornyos épület úgy emelkedik ki a környezetéből, mint egy kápolna, sokan a „természet templomaként” ismerik. 
Az építménynek, amely kilátó is, hét emelete van, melynek minden szintjén rácsodálkozhattunk a környezetre, a csodála-
tos tájra. Az év ezen időszakában a fák, a bokrok a zöld szín számtalan árnyalatával borították be a környezetet.  
   Az ökocentrum földszintjén lévő vetítőteremben egy háromdimenziós filmet nézhettünk meg. Egy varázslatos vízi világ-
ban érezhettük magunkat. Átélhettük, csodálhattuk, milyen az élet tavasztól télig a Tisza-tavon. Ezt követően megcsodál-
tuk az óriás akváriumot. Egy óriási buborékba képzelhettük magunkat, mintha egy átlátszó tómederbe kerültünk volna. 
Körülöttünk úszkáltak a nagy halak, sok-sok kisebb halacskával. Az üvegburát érintve az az érzésünk támadt, mintha 
közvetlenül érintenénk őket, majd átsiklottak a fejünk felett.    A kilátó körül természetes környezetben élő állatokat lát-
hattunk és még sétálhattunk egy keveset.  
Lassan készülődnünk kellett, mert hazafelé vettük az irányt. Élményekben gazdagon, kellemesen elfáradva, a tervezett 
időben érkeztünk meg. Hála a Jóistennek. Köszönet a szervezőknek, hogy ilyen szép és emlékezetes napot biztosítottak 
számunkra.                               Iván Józsefné védőnő 

ÚJ UTAKON JÁRTAK A HÁZASPÁR-OK 
   A SZIGNUM családi napján minden évben szívesen vesz részt az ember, öröm látni, 
hogy évről-évre új programokkal színesedik a paletta. Az idén a HázasPÁRok útján 
vehettünk részt, ahol 15 állomáson  járhattuk végig egy párkapcsolat minden fontos 
mérföldkövét. (Házasságról, gyereknevelésről, Istennel való kapcsolatunkon át az elmú-
lás elengedésig bezárólag.)  Az út  kb. félóra volt, amit egymásnak ajándékoztunk, 
mely néhol boldog, néhol fájdalmas pillanatokat okozott. De mindenképpen egy meg-
erősítést adott, hogy érdemes egymás mellett kitartani, és jó a bizalmunkat Istenbe he-
lyezni! Mindenkit bíztatok, hogy a következő családi napon vegyen részt ezen a csodá-
latos utazáson.                                                                                                                          Szabóné Kanton Ildikó 

Köszönetet mondunk a szervező Nándori házaspárnak a kezdeményezésért. - a szerk.- 

SPORT, SPORT, SPORT 
 

Városi serdülő atlétikai verseny 
    2018. szeptember 20-án, az Erdei Ferenc téri pályán 
került sor a megmérettetésre, amelyen 17 felsős tanulónk 
képviselte a SZIGNUM-ot. Az indulók 60, 100, 300 és 600 
m-es futásban, súlylökésben, kislabdahajításban és távolug-
rásban mérhették össze ügyességüket. Iskolánk csapatából 
15-en szereztek érmet, öten kettőt is: Kurai Klaudia, Burger 
Ábris, Nagy Kristóf, Hudák Mátyás és Horváth Dominik. Így 
összesen 20 érmet vihettek haza diákjaink, 5 arany-, 9 
ezüst- és 6 bronzérmet. A versenyre Kanderné Németh 
Györgyi tanárnő készítette fel tanulóinkat és a szervezés 
feladatait is ő vállalta magára, a lebonyolításban segítsé-
gére volt Cseszkó Szilveszter tanár úr.  
Az eredmények: 5.a osztály: Burger Ábris II. és III. hely, 
Varga Milán I. hely, Nándori Barnabás I. és IV. hely, Gyu-
lai Viktória III. hely.  
6.a osztály: Tóth-Kása Ádám III. hely, Nándori Gellért II. és 

IV. hely, Kurai Levente IV. hely, Kurai Gabriella II. hely, 
Nagy Kristóf II. és II. hely. 
6.b osztály: Hudák Mátyás I. és II. hely 
7.a osztály: Nándori Mária III. hely 
8.a osztály: Kurai Klaudia I. és III. hely, Tamás Gálos II. 
hely, Horváth Dominik II. és III. hely, Pipicz Hajnalka IV. 
hely, Kovács Bálint II. hely 
8.b osztály: Lengyel Boglárka I. hely 

Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk  
mindenkinek! 

 
Kick-box sikerek 

 
Az október 13-án, a Magyar Kick-box Szövetség által 
szervezett Budaörs - Intersport Kupán gyerek/Point 
Fighting/25 kg kategóriában Pusztai Ábel 2.b osztályos 
tanuló I. helyet ért el. Ugyanitt Szabó Hanna Panna 4.b 
osztályos tanuló Cadet I. Point Fighting 32 kg kategóriában 
II. helyezett lett. Gratulálunk a kiváló eredményekhez! 
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FÜRKÉSZ ROVATBA 
- válogatta az IDB - 

ÉRDEKES TÖRTÉNETEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
Október: Egy kutya mentette meg 
a koalabébi életét 

Egy barátságos golden retrie-
ver személyében lelt megmentőre 
egy magányos koalabébi Ausztrá-
liában: az anyjától elszakadt kis 
állat felmászott a kutya hátára, 
belekapaszkodott a szőrébe és el 
sem akarta engedni.    

Az 5 éves, Asha nevű golden 
retriever gazdái az egyik reggel 
arra lettek figyelmesek, hogy az 
udvaron sétáló kedvencük valamit 
cipel a hátán. A családtagok elő-
ször el sem akarták hinni, hogy 
kutyájuk hátán egy kis koala ücsörög. Azt nem lehet tudni, 
hogyan keveredett a család udvarára a koalakölyök, de 
valószínűleg kieshetett anyja erszényéből az éjszaka folya-
mán messzire keveredett tőle. A magára maradt erszényes 
a barátságos kutyához bújva keresett menedéket, aki lát-
hatóan örömmel fogadta a kis jövevény felbukkanását. 
                         
Gondolatok: A gesztenyéről 
 

1. A szelídgesztenye a bükk-
fafélék családjába tarto-
zik. Magyarország leg-
hosszabb életű gyümölcs-
faja, akár 6-700 éves 
példányai is előfordulnak. 

2. A gesztenyét szeretjük 
sülve-főve, húsokba és süteményekbe töltve: a geszte-
nyepüré, gesztenyés kifli, gesztenyeszív sokak kedven-
ce, azonban a belőle őrölt lisztből kenyér is süthető. 

3. Toszkána Marradi nevű falujában évszázadok óta ren-
deznek „Gesztenyeünnepet”. E csemege tiszteletére 
gyűlnek össze az emberek az utcán, ahol házi készítésű 
lekvárokat, mézet, borokat, szörpöket, pálinkákat kós-
tolhatnak.  

4. A tejszínhabos gesztenyepüré magyar specialitásból 
vált jellegzetes, monarchiabeli cukrászati csemegévé, 
Ausztrián és Horvátországon kívül máshol nem ismerik.  

5. Néhány szem zöld szelídgesztenyét a gyümölcsöstálba 
helyezve, elűzhetjük onnan a muslicákat, mert azok vala-
miért nem szeretik jelenlétét. A barna gesztenyék pedig 
a ruhásszekrényben molyriasztóként lehetnek hasznunk-
ra. 

ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG:  

 

 

 

 

 

 

 

Egy perc humor:  

Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Tad, az utolsó felfedező – spanyol animációs 
kalandfilm 
Tad Las Vegasba utazik, hogy megte-
kintse Sara Lavroff régésznő bemuta-
tóját a legújabb felfedezéséről, és ez 
nem más, mint a papirusz, mely iga-
zolja, hogy létezik a nyaklánc, amely 
a legendás Midász királyé volt, aki-
nek az érintésétől minden arannyá változott. Ám Tad és 
Sara boldog találkozóját beárnyékolja az a tény, hogy 
egy gonosz gazdag ember elrabolja a régésznőt, hogy 
megszerezze a talizmánt, és így végtelen gazdagságra 
tegyen szert. Tad világkörüli útra indul, hogy a papagája, 
és a kutyája, no meg csavaros esze segítségével megment-
se Sarát, és eközben megismerkedik új barátokkal, és új 
gonosztevőkkel is! 
 
HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
Robert Bradford újrahasznosított játékai 
Robert Bradford hatalmas műanyagbi-
gyókból készült szobrainak alapanyagai 
gyerekjátékok, kiszuperált háztartási 
holmik. Már gyerekkorában hosszan el-
babrált pár aprósággal, összeragaszt-
gatta, festegette őket. Mostanra saját 
stílust teremtett óriási szobraival. A gombokból, Kinder-
figurás mütyürökből, kefékből, csipeszekből készült színes 
kutyák modern szobrok. Mindegyiknek egyénisége van. A 
játékos művész munkái különböző modern művészeti kiállítá-
sokon is szerepelnek. 

Eseménynaptár - 2018. október- november 
19. p Október 23-ai műsor 

Pályaválasztási szülői értekezlet 5-8. osz-
tályosoknak. 

26. p Halottak napi szentmise (rövidített órák) 
Iskolai fogadóóra. A diákok ebéd után 
hazamennek. 

27. szo – 
NOV. 4. v Őszi szünet 

5. h Szünet utáni első tanítási nap 
10. szo Munkanap a felső tagozatnak: pályaorien-

tációs nap 5-8. évfolyam számára 
(államilag elrendelt munkanap 11.02. he-
lyett) 

11. v Osztálymise 5. évf. 
12-13. 
h du, k de Ebédfizetés 

17. szo Szent Erzsébet bál 



 

 

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 

GRUNDAVATÓ 

AMIT AZ UTÓKORNAK ÜZENTÜNK… 

Családi napunk grundátadó ünnepségen egy időkapszulát helyeztünk el, amelyben belekerültek vendégeink és 
közösségünk tagjainak a SZIGNUM-hoz fűződő gondolatai, rajzaink, képeink, névsorunk, amelyeket az utókor szá-
mára fontos üzenetként őrzünk meg. 


