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A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

2018/2019: BÁTOR ÉV 

Tisztelt Szülők! 
 

A kedvezményezett adószáma:  
18450871-1-06   

A makói Szent István Egyházi Iskoláért  
Alapítvány        

Kérjük, adója 1%-ával ebben az évben is  
támogassa a SZIGNUM alapítványát és a  

katolikus egyházat!         
A kedvezményezett technikai száma, neve: 

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

NAGYBÖJTI GONDOLATOK 
 

„(…) Negyven nap van előttünk. „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” – 
halljuk. 40 este van előttünk. Nézem a mai napomat, és gondolatban megállok 
Jézus előtt, nézem az arcát, s látom, neki mit jelent ez a napom. Az én arcomnak 
tükröznie kell a hálát vagy a bűntudatot vagy a reményt, a holnapi másként le-
gyen kegyelmeinek kérését. Hát, még ha napközben is többször kíváncsian javuló 
szándékkal keresném arcvonásait, és tetteim születnének belőle. Édesanya és a 
kicsi. Nézik egymást. Percek telnek el. A kicsi biztonságban érzi magát. Most az 

anyuka huncutkodva, két tenyerével eltakarja arcát. Egy pillanat, és beáll a bizonytalanság, eltörik a mécses, és a 
kicsi nagy sírásba kezd. Azt hiszi, egyedül van. Anyja leereszti a tenyereit, mosolyog a kicsire, a gyermek pedig 
abbahagyja a sírást és visszamosolyog. Isten visszamosolyog. És mi???”       
               Gyulay Endre 

(Forrás: Nagyböjti füzet 2019, Ifjúságpasztorációs Iroda, Szeged. Kép: magyarkurir.hu) 

A BÖJTRŐL 
 

   Hústilalom, napi háromszori étkezés. Nagyjából ez az, ami so-
kunknak eszébe jut, ha a hamvazószerdáról, nagypéntekről, vagy 
éppen csak magáról a böjtről beszélünk. De hát miért kell megvonni 
magunktól azt, ami jólesik, a javunkra válik? Hiszen Isten semmi jó-
nak sem az elrontója! Esetleg az egyház volna, aki valamikor, egy-
szer „ránk hagyományozta” e szabályokat, s aztán „elfelejtette 
visszavonni”?  
   Sokan azt gondolják, e dolgok kissé divatjamúltak, s a mai világ-
ban sok értelmük nincsen, hacsak az nem, hogy éppen alkalmasak 

afféle „tisztítókúrának”. Nos, a böjt bizonyos formája valóban megfelelhet tisztítókúrának, de egyáltalán nem ez a 
célja. Ne keverjük össze a kettőt! 
Van hát egyáltalán értelme a böjtnek? Igen, van. Nem csak értelme, de értéke is. Két dolgot említek ezzel kapcso-
latban. Az egyik az önuralom. Azt mondják, a böjt lelki fegyver, mely segít, hogy ne ragaszkodjunk helytelenül 
önmagunkhoz. Nem muszáj csak az étkezéssel kapcsolatos böjtre gondolnunk! Idézek néhány sort Gyökössy Endre 
egyik könyvéből, melyben így vall valaki a böjtről: „Én, aki mindig csak nevettem vallásom böjt-parancsán, most 
böjtölök. De nem hússal és étellel, mert az könnyű volna számomra. Szó-böjtöt tartok, mert fecsegő vagyok. 
„Festék”-böjtöt tartok, mert szeretem kiszínezni a dolgokat (nagyon vigyázok, hogy csak azt mondjam, ami van). 
Kritika-böjtöt is tartok, mert szeretek kritizálni más embereket. Olykor nyüzsgés-böjtöt tartok, mert igen szeretek 
ide-oda menni.” Azt hiszem, van miből választanunk… 
   A másik az önmagunk kiüresítése. Egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy ahhoz, hogy elférjen bennünk az 
Isten, helyet kell számára készítenünk. Senki sem megy teli hassal lakodalomba…☺ 
Minden emberben születése óta ott van az Isten iránti éhség és szomjúság (akkor is, ha ennek nincsenek tudatában). 
Mivel test és lélek szoros egységet alkot, a böjt segítségével felszínre hozhatjuk lelkünk Isten iránti vágyakozását. 
Emellett a böjt segít eltávolítani mindazt, ami szétszórttá teszi lelkünket, így nyit utat Isten számára. Márpedig tud-
juk, Ő folyton kopogtat, s nagy kár volna kizárni Őt az életünkből.                   Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

KÓRUSTALÁLKOZÓ A KAROLINA ISKOLÁBAN 
 

   A Boldogasszony Iskolanővérek 160 éve tevékenykednek, tanítanak Ma-
gyarországon. Ennek a jubileumi évnek alkalmából több közös programja is 
van a rend által fenntartott iskoláknak. 
Ilyen volt a kórustalálkozó március 1-én és 2-án, melynek első napján a 
SZIGNUM szép hangú tanulói közül is részt vett egy 22 fős csoport. 
  Az iskolai népdaléneklési versenyre felkészült diákok jutalma volt ez az út. 
Több alkalommal is elpróbáltuk, hogyan lehetne egy kis szeletet bemutatni a 
makói iskola életéből és mellette még az énekhangunkat is meghallják. Lel-
kesen készültünk. Az alsó tagozatosok egy-egy népdalt énekeltek el közö-
sen, a felső tagozatosok nagyon bátran szóló éneklést is bevállaltak. 
 

Hogyan is telt ez a pénteki nap? 
  Az első három tanítási órán még mindannyian jelen voltunk, bár már lélek-
ben az utazásra készültünk. A 11.30-as menetrendszerinti járattal buszoz-
tunk be Szegedre. Jó hangulatban, felszabadultan, néhányan kicsit megle-
pődve, hogy „a busz nem jön az iskolához?” Sőt a megállóban még várni is 
kellett rá.  
   Nagyon szép tavaszi időben utazhattunk, érkezés után jól esett a rövid 
séta a szegedi Karolina iskoláig. Ott már Flóra nővér várt minket, majd egy 
tanító néni (Gabi néni) volt a mi segítőnk, aki hosszú időn keresztül a kísérőnk 
is volt. Lepakoltunk, megnéztük az iskolát, a 4. b-sek osztálytermébe is be-
mentünk, kicsit leültünk, játszhattunk az udvaron. nagyon vártuk már az ebé-
det, ami nem okozott csalódást: igazán finom volt. A Karolina iskolának saját 
konyhája van, szakácsa, ami külön tetszést szerzett a gyerekek körében. 
   Három órakor kezdődött a nap legfontosabb programja: az ismerkedés, 
bemutatkozás. Meglepődve tapasztaltuk, hogy mi voltunk a legfiatalabbak. Alsó tagozatos énekesek nem voltak más 
iskolából. Így hamarosan kedvencekké váltunk a nagyobbak számára. Megismerhettük és hallhattuk a budapesti 
Patrona, a debreceni Svetits és a házigazdák kórusait, felsős és gimnazista diákokat. 
   Egy kis szabadidő után, amit újra az udvaron töltöttünk el, vacsorázni mentünk. Mindenki tetszését elnyerte a fran-
cia rakott krumpli és a rántott hal. Tele volt élettel és jó kedvvel a kis csapat. 
   Záró program a táncház volt, ami kis helyen sok ember közös, jókedvű, hangulatos, együtt táncolását jelentette egy 
népi zenekar muzsikálására. 
   Bölcs mondás szerint, akkor kell abbahagyni, amikor még erőteljes a hangulat. Ez nálunk is így volt.    Nem tudtuk 
megvárni a táncház befejezését, mert a menetrendszerinti járat pontos időben indult, muszáj volt nekünk is pontosan 
érkeznünk. Viszont nagy örömet okozott nekünk, hogy az üres buszban kényelemesen el tudott helyezkedni mindenki. 
   Záró gondolatként néhány mondat a részt vevő gyerekektől: 
„Nagyon jó volt, hogy megnézhettük az iskolát.” 
„A finom ebéd és vacsora tetszett a legjobban.” 
„Én még ilyen táncházban nem voltam.” 
„Nagyon meglepődtem, mikor egyszerre kezdtek el énekelni a nagyok. Megborzongott a hátam.” 
„Olyan jó érzés volt, hogy vártak minket.”            Reiszné Surinás Piroska tanárnő 

A KOMMUNISTA ÉS EGYÉB DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA 
2019. FEBRUÁR 25. 

   (…)„Ne feledkezzünk meg Szörfi M. Martina iskolanővérről sem, akit az ÁVO-sok kínoztak 
meg, amibe később belehalt! Azonban felsorolhatatlan azoknak a neve, akiket a rendszer 
valamilyen módon akár 10-20 évig üldözött.  
   Ezen a napon azonban ne csak a kommunista diktatúra áldozataira emlékezzünk! Gondol-
junk a több százezer magyar zsidó és cigány honfitársunkra is, akik vallásuk, bőrszínük miatt 
estek áldozatul a nyilas diktatúrának. A mai napig Európa történelmének legsötétebb feje-
zete közé sorolják a holokausztot, ahol ezen emberek elhaláloztak.  
   Az emléknap sajátossága, hogy kegyelettel emlékezünk mindazokra, akik áldozatul estek a kommunista és egyéb dikta-
túráknak: akiket megfosztottak életükről, akiket bebörtönöztek, táborokba hurcoltak vagy internáltak, de ide számítanak 
azok is, akiknek a hatalom tönkretette az egészségét, egzisztenciáját, akik nem tanulhattak tovább, akiket „bepofoztak” a 
téeszekbe, öngyilkosságba kergettek, akiknek egyházi iskolájukat államosították. (…)”  

 (Részlet a 8. évfolyam ünnepi műsorából. ) 
   A rádiós megemlékezést követően a 7-8. osztályosok számára dr. Fejér Dénes a POFOSZ Csongrád megyei elnöke, 56-
os elítélt, forradalmár tartott előadást, beszélgetőpartnere Puskás Kornél tanár úr volt.  

Köszönet a színvonalas és méltó műsor szervezőinek, Kissné Joó Judit, Mészáros Ildikó és Puskás Kornél pedagógusoknak.  
– a szerk. - 



 

 

A NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYRŐL 
 

Szabó Hanna (4.b)  
élménybeszámolója 

 

   A verseny 2019. február 
21-én, délután 2 órakor volt 
az iskola nagyelőadó termé-
ben. 
Kb. 40 versenyző gyülekezett 

izgatottan a teremben. 
Az ének tanárnő megnyitotta a versenyt és bemutatta az 
előadásokat véleményező háromfős zsűrit. 
A versenyt az első osztályosok kezdték. Én 14.30 körül 
kerültem sorra. Nagyon izgultam, hogy milyen értékelést 
fogok kapni. Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy fe-
lesleges volt az izgalmam, mert a 3-4. osztályosok közül 
sikerült az első helyet megszereznem. Erre az eredmény-
re nagyon büszke vagyok és nagyon örültem neki. 
Jutalomként oklevelet, mappát, tollat és egy léggömböt 
kaptak a helyezettek. 
A népdaléneklési verseny minden résztvevője kapott egy 
mézeskalács süteményt is. 

Külön jutalomként a szegedi Karolina iskolában tölthet-
tünk el egy napot. Én ennek örülök a legjobban, mert  
régóta kíváncsi voltam erre az iskolára. 
Örülök, hogy résztvevője lehettem ennek a versenynek. 
Sok élménnyel lettem gazdagabb. 
 
Az iskolai népdaléneklési verseny eredménye: 
1-2. osztály: I. Biró Kata (2.a) 
        II. Székelyhidi Noémi (1.b) 
       III. Schwarczkopf Korina (1.b) 
3-4. osztály: I. Szabó Hanna (4.b) 
       II. Horváth Bulcsú (4.b) 
      III. Géczi Csaba (3.a) 
5-8. osztály:  I. Hudák Mátyás (6.b)   és 
                     I. Bartha Ágota (5.a) 
                    II. Mészáros Botond (5.a) 

Reiszné Surinás Piroska tanárnő 

 ÜNNEPLŐ  

„MÉG KÉR A NÉP…” 
– Március 15-e krónikája – 

Idén is a 6. évfolyamos diákjaink idéz-
ték meg 1848. március idusának esemé-
nyeit. A két osztály diákjain látszódott 
az összhang, a jó csapatmunka, a fiata-
los hevület. Segítségükkel az egész isko-
laközösség átélhette a 48-as forradalmi 
hangulatot, melynek helyszínei jelene-
tenként a következők voltak: Petőfiék 
otthona, Utca, A Pilvaxban, Az egye-
temnél, Landerer és Heckenast nyomdá-
ja, Múzeum, Táncsics börtöne, Operaház. 
Az alábbiakban részleteket közlünk az ünnepély forgató-
könyvéből: 
Bemondó: Nektek mit jelent március 15-e? Mi jut eszetekbe 
róla? 
Nekem a forradalom…, meg a márciusi ifjak…, Petőfi 
megírta a Nemzeti dalt..., kitalálták a 12 pontot..., a Pil-
vaxban találkoztak Petőfiék..., és kiszabadították Táncsi-
csot… hogy előadást kell tartanunk… nekem március 15-
éről a kokárda jut eszembe… nekem a koszorúzás… ilyen-
kor minden magyar ünnepel szerte a világon (…) 
3. jelenet: A Pilvaxban   

H. Mátyás – újságot olvas: Minden itt kezdődött. A közvé-
lemény asztalánál ültünk össze aznap. Mi voltunk a tízek 
társasága és ez a csoport duzzadt márciusi ifjakká. Az új-
ságból süt a lelkesedés – micsoda címek: „Itt az idő, hogy 
Európa fejlődő, polgárosuló nemzetei sorába kerüljön…”  
többiek is be 

Pincérnő (G. Regina): A szokásosat, uraim? 
Cs. Bálint: Igen! Természetesen!  
B. Richárd: Írtam egy folyamodványt a zsarnokság ellen! 
D. Dániel: Hallgassuk! Hallgassuk! Kezdd el, pajtás! 
B. Richárd: Egész Európa mozog. Egy gondolat rezgi át: a 

létező állapot többé nem maradhat. Sok időn át aludtunk 
és sínylődtünk nyomorban, nélkülözésben és szűkölködés-
ben. Áldozatai vagyunk egy gyűlölt idegen önkénykormány 
önérdekének. 

G. Ákos: Kisasszony, kérnénk 
szépen pennát és pár papírla-
pot! Írjuk össze követeléseinket! 
H. Mátyás (Sz. Márknak): Írjad: 
Mit kiván a magyar nemzet. 
Legyen béke, szabadság és 
egyetértés. 
G. Ákos: Szerintem a legfonto-
sabb a nyilvánosság. Kivánjuk a’ 
sajtó szabadságát, censura el-
törlését. 
Sz. Alex: Felelős ministeriumot 

Buda-Pesten. Leírtad? 
B. Miklós: Évenkinti országgyülést Pesten. 
H. Mátyás: Törvény előtti egyenlőség polgári és vallási 

tekintetben. 
D. Dániel: A haza védelme is kapjon hangot! Nemzeti 

őrsereg. 
Cs. Bálint: Közös teherviselés – ez mindennek az alapja. 
R-T. Marcell: Urbéri viszonyok megszüntetése. 
Sz. László: Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. 
Sz. Alex: Intézzük mi magunk a pénzügyeinket! Nemzeti 

Bank. 
D. Dániel: A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra,  
G. Ákos: Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ 

külföldieket vigyék el tőlünk. 
B. Miklós: Gondoljunk Táncsicsra! A’ politikai 

statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. 
Cs. Bálint: Legyünk egységben! Unio Erdéllyel! 
Mind:Egyenlőség, szabadság, testvériség! 
Sz. Lázár: Bécsben kitört a forradalom! Nem várhatunk 

19-éig! 
L. Ákos: Igazad van, nem várhatunk! (…) 
 

Gratulálunk a szereplőknek a méltó megemlékezés létreho-
zásához!            Közreadta: Mészáros Ildikó tanárnő 
 

Köszönjük a 6. évfolyam és felkészítő pedagógusaik, 
 Kissné Joó Judit és Mészáros Ildikó munkáját, segítőik  
közreműködését a színvonalas előadásban. - A szerk. -  



 

 

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészünkről jutott, de saját 
tökéletességünket is ez mozdítja előre.” 

Brunszvik Teréz 
 
   A gyermeket inspirálni, sikerélményhez juttatni, képességeinek fejlődését 
nyomon követni, tehetségének kibontakozásában részt venni pedig kivált-
képp hálás feladat egy pedagógusnak. Magyar nyelv és irodalom tantár-
gyat tanítóként immáron második éve kísérem figyelemmel a 3. és 4. osztá-
lyos tanulóink vers- és mesemondó versenyre történő felkészülését a mese 
kiválasztásától a színpadi előadásig. Az iskolai és városi versenyeken kívül 
először próbálkoztunk szegedi helyszínen.       
   2019. február 1-jén a Százszorszép Mesegyűrű Mesemondó verseny 
Csongrád megyei fordulójára nagy izgalommal készültünk. Iskolánkból több 

tanuló is jelentkezett. A 3.a osztályból Horváth Boglárka (Fejszekása), a 4.a osztályból Ágoston Boglárka 
(Szilvásgombóc), Biró Tekla (Hoppá, baba született), a 4.b osztályból pedig Horváth Bulcsú (Hogyan telt a gyer-
mekkorom) nevezett be a versenyre. Mindannyian lázasan készülődtünk a megmérettetésre. A zsűri egy blokkban 
hallgatta meg a mesemondókat, de korosztályonként külön-külön értékelt. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen 
erre a versenyre komoly felkészülés után érkeztek a gyerekek. Tanulóink kiváló eredménnyel szerepeltek a verse-
nyen. Horváth Bulcsú II. helyezést, Horváth Boglárka pedig III. helyezést ért el. A testvérpár így együtt „állhatott a 
dobogóra”.  
   Gratulálunk mind a négy gyermeknek, akik nagy szorgalommal készültek a versenyre. Ugyanakkor köszönetün-
ket fejezzük ki a szülőknek is, akik segítették felkészülésünket. A gyerekeknek pedig további szép sikereket, ered-
ményes mesemondást kívánunk!          Felkészítő tanáraik: Kerekesné Dócs Nikoletta és Reiszné Surinás Piroska 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

SZIGNUM SZAVALÓ 
 
   Idén a SZIGNUM szavalóversenyén 38 diákunk indult. Amellett, hogy tanárként tud-
juk, mennyi készséget és képességet fejleszt egy vers megtanulása és a kiállás mások 
elé, nagyon hálásak vagyunk, hogy a tanulóközösségből minden 8. diákunk vállalta a 
megmérettetést. 
   A zsűri tagjaként különlegesen szép pillanatokra is emlékszem, amikor átélt versmon-
dással találkozhattunk, és úgy éreztük, hogy a vers éppen a szavalóhoz illik.  

Köszönjük kollégáink felkészítését, a szülők biztatását és a versmondók bátorságát.             Mészáros Ildikó tanárnő 
Az alábbi eredmények születtek: 
Alsó tagozatosok: 
1-2. osztályosok:       
I. hely: Ádók Emma (2.a) és Biró Kata (2.a) 
II. hely: Bakai Benett (2.b) 
III. hely: Gregor Szonja (2.a) 
3-4. osztályosok:  
I. hely: Ágoston Boglárka (4.a) és Kerekes Fanni (4.b) 
II. hely: Kanton Bonifác (4.b) és Szabó Hanna (4.b) 
III. hely: Binecz Márton (4.a) és Gabnai Anna (4.a) 
Felső tagozatosok:  
I. hely: Lenhardt Ákos (6.a) 
II. hely: Kis Ramóna (5.a) és Nándori Gellért (6.a) 
III. hely: Bartha Ágota Flóra (5.a) és Kaposvári Dorina (5.b)  

FIGYELEM! 
 

Felső tagozatos, versek iránt érdeklődő diákjaink jelentkezését várja  
Mészáros Ildikó tanárnő a Petőfi-album elkészítéséhez. 

GYEP 

Játékdélután a plébánián 

2019. március 23-án, szombaton 15.00-17.00-ig. 

Szeretettel várunk! Melinda, Kati, Éva néni 

 



 

 

AZ ALSÓSOKNÁL IS ÁLLT A BÁL 
 

   Az idei iskolai farsangon az önkéntes szülők is részt vettek. Az előkészületekből és a 
lebonyolításból egy picinyke szeletet magunkénak tudhattunk. A pedagógusok évek 
alatt szerzett tapasztalata és rutinja a mulatságot igazán hangulatossá, vidámmá és 
gördülékennyé tette. Kriszta néni a jelmezesek felvonultatását és a közös táncot ferge-
tegessé varázsolta, melynek zenei alapját, szuper retro számok adták. Kreatív, sokszor 
mókás, ötletes jelmezekbe bújtak a gyerekek és a pedagógusok egyaránt.  
   A táncok után mi játszottunk a gyerekekkel egy lufis játékot, mely osztályonként min-
denkit megmozgatott. Hatalmas igyekezettel próbálták teljesíteni a diákok a feladatot, 
amin jókat derültek is. Majd díjaztuk az osztályokat különböző kategóriákban, így min-
den kis csapat oklevelet és egy – egy tortát kapott jutalmul, melyet mi magunk készítet-
tünk nekik, nagy szeretettel. Igazán jó érzés volt látni az örömöt az arcukon.  
   Ezt az együtt töltött jó hangulatot, felhőtlen mókázást, szerintem mindenki magával 
vitte útravalóul. 

A SZÖSZ nevében, Kenézné Kovács Mónika szülő 

FARSANGOLÓ 

FARSANG AZ 1.A OSZTÁLYBAN 
   Már az osztályban megcsodáltuk egymás jelmezeit, felismertük egymást, ki me-
lyik meséből toppan be közénk. Az alsós farsang közös jelmezes felvonulása és a 
közös tánc után nagy örömmel vettük át a sajtnak álcázott tortát. A tanteremben a 
falatozás után kacsatáncot jártunk, körben „színlovas” játékot játszottunk. Tanultunk 
is: ír mandala táncot járni – kitartóan. Végül megelégedtünk egy egyszerűbb vál-
tozatával ennek a táncnak. Az mindenképpen élvezetes volt benne, hogy a párun-
kat egy-egy kör után továbbküldtük az előttünk lévő táncoshoz – így a barátkozást ez nagyban segítette. 
   A szülőkkel együtt vidáman zártuk a napot.             Hedvig nővér  

Farsang=Mulatság 
     Nagy izgalommal készültek az első közös farsangjukra az 1.b osztály tanulói. 
Már mindenki idejében beszerezte ötletes jelmezét. 
    Március 5-én érkezett meg a várva várt farsangi délután. Örömmel bemutat-
koztunk a teremben  először egymásnak, majd a tornateremben is felvonultunk, 
mint szuperhősök, hercegnők, focisták, boszorkányok, tündérek, katonák stb. A kö-
zös tánc és játék után felsétáltunk a tantermünkbe a legcukibb osztálynak járó 
egeres tortánkkal. A farsangi fánk, torta (nyam-nyam) és egyéb finomságok elfogyasztása után mulatságos és vic-
ces játékokat játszottunk. Megtáncoltattuk a seprűnket, lufit adogattunk át egymásnak. Lányok és fiúk versenyeztek, 
melyik csapat tartja legtovább a levegőben a lufiját. Közkívánatra a lányok farsangi dalokra táncoltak, miközben 
a fiúk harcolhattak egymással. A délután mókás sorversennyel zárult. Szerencsére döntetlen lett a végeredmény, 
így mindenki örülhetett. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, élményeiket a későbbiekben is örömmel emleget-
ték.  Sikeres volt a farsang!   ITT A TAVASZ!                                                                         Szabó Anita Mária of.                                                                                                                             

A 2.A-SOK ÜNNEPLÉSE 
A 2.a osztály is remek jelmezekkel vonult fel az iskolai farsangon. A közös tánc meg-
alapozta a jó hangulatot. A szép és finom torta remek jutalom volt mindenki számá-
ra. Az osztályfarsangunkat  a torta elfogyasztásával kezdtük. Utána Kamilla apuká-
ja játékos vetélkedőt szervezett a gyerekeknek. Volt játék, móka, kacagás. Zsombi 
mamája sok-sok rózsafánkkal lepett meg bennünket. Köszönjük nagyon finom volt. 
Közösen táncoltunk és nagyokat nevettünk ezen a délutánon.                 A 2.a osztály  

A 2.B-SEK FARSANGJA 
   Az osztály nagy izgalommal és örömmel készült a farsangra. Februárban rajz és 
technika órákon kidíszítettük az osztályunkat és a folyosót, vidámságot ábrázoló arcok-
kal, álarcokkal, bohócokkal. Osztályunkból mindenki átváltozott néhány órára. Volt 
unikornis focista, bokszoló, kalóz, karate kölyök, nindzsa, papagáj, tigris, mini egér, 
edző, hogy csak a kimondható nevű jelmezeket említsem.  
   Vidáman táncoltunk a közös kezdésen, majd nagyon örültünk a csodaszép tortának. A 
2. b-sek közül a legmunkásabb jelmezbe Horváth-Varga Botond öltözött, ő tiritarka papagáj volt. Az osztályban el-
fogyasztottuk a farsangi étket, a fánkot, és léggömböket fújtunk. Mivel sportos osztály vagyunk megtáncoltattuk a 
seprőt, és sok kör székfoglalót játszottunk. Jóízűen megettük a tortánkat, és végül tombolával zártuk a délutánt. Vi-
dám élmény marad mindenki számára.                                                                                  A 2.b osztály 



 

 

A KERESZT KÖZÖSSÉGET TEREMT 
 
Országjáró körútjának makói állomásán volt március 16-18-ig a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós feszülete. Az ereklyetartó-
ként is funkcionáló szimbólum itt tartózkodása alatt rózsafüzér imád-
ságra, taizéi imaórára, szentségimádásra és közös szentmisére várták 
a híveket a belvárosi katolikus templomban. 
   A 2007-es Budapesti Városmisszióra készült el az a tölgyfa kereszt, 
amely a jövőre ünnepelt, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szim-
bóluma. Otthonából, az esztergomi bazilikából indították útjára ez év feb-
ruár 24-én, hogy a 2020-as találkozóig minden egyházmegyébe eljusson. A több mint három méter magas, leveles
-indás bronzborításokkal díszített alkotás Ozsvári Csaba munkája. Az ötvösművész ősi magyar és ókeresztény stílus-
jegyeket viselő műremeke ereklyetartóként is funkcionál. – 26 relikvia található a kereszten, amelyeket az egyház 
tisztel, mert a szentek példájára emlékeztet bennünket. Köztük található hazánk és templomunk védőszentjének, 
Szent István királynak illetve a közelmúltban boldoggá avatott Brenner János vértanú emléke is – tájékoztatott Pál-
fai Zoltán. A makói római katolikusok vezetője az esemény jelentőségével kapcsolatban elmondta, legutóbb több 
mint nyolcvan esztendeje, 1938-ban volt lehetősége Magyarországnak, hogy ennek a világegyházi ünnepnek házi-
gazdája legyen. A 2020. szeptember 13-20. között a fővárosban megrendezésre kerülő alkalmon számos nemzet 
katolikus kereszténye gyűlik majd össze, hogy hitük nagy titkáról, az Oltáriszentségről elmélkedjenek. Emellett ez a 
hét számos kísérő programban gazdag lesz, szentmisékkel, koncertekkel és előadásokkal várják az érdeklődőket. 
Serfőző Levente püspöki helynök és koordinátor kiemelte, hogy a missziós feszület nem csak jelkép, egyben meghí-
vólevél is a kongresszusra, amely egy Jézus ünnep lesz, egy héten keresztül az Eucharisztiáról elmélkedve. A kereszt 
számunkra egy erőforrás, amely arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten időt akar tölteni az életünkben – hangsú-
lyozta Levente atya, aki a hétvége két szentmiséjének főcelebránsa volt. A missziós szimbólumot bárki megtekinthet-
te a makói templomban, amely 18-án, hétfőn reggel folytatta tovább útját, amelyre a SZIGNUM tanulóinak rész-
vételével bocsátották.            (Sz.A.) 

MISSZIÓS HÍREK FIDELIS NŐVÉRTŐL 
 

Kirándulás az inkák aranya kiállítás megtekintésére 
Kedves Gyermekmissziósok! 
Kirándulást szervezünk az eredetileg tervezett Pécs helyett Budapestre, mert most nyílt meg egy 
kiállítás: Az inkák aranya címmel, amit nagyon jó lenne közösen megnézni! A felbecsülhetetlen 
értékű kiállítás a Dél-Amerikát egykoron uraló nép eredeti kincseit mutatja be, amelyen keresz-
tül betekintést nyerhetünk egy letűnt civilizáció zárt világába. A kiállítás Peru megalakulásának 
200. évfordulója alkalmából a Perui Kormány támogatásával jött létre. Az aranykincsnek ezen 

része - Európában történő bemutatás céljából- először hagyta el az amerikai kontinens határait. 
Bővebb infó: https://www.azinkakaranya.hu 
A kirándulás dátuma változatlan: április 23. 
Tervezett indulás külön busszal (max. 50 fő) reggel 7 órakor, érkezés az esti órákban kb. 21 órára. Délelőtt tekin-
tenénk meg a kiállítást, majd finom ebédet kapnánk a Boldogasszony Iskolanővérek Konyhájából a Patrona Hun-
gariae Iskolában. Délután felmennénk a Gellért hegyre és a Sziklakápolnába – terveink szerint itt lenne Szentmi-
sénk. 
Aki szívesen jönne akár családostul, barátostul, várjuk szeretettel! 
Jelentkezés határideje: március 31. Jelentkezés módja: 3000Ft befizetésével Fidelis nővérnél 

Missziós tábor 
Idén is lesz missziós tábor, június 17-23, bentalvós, de ha valaki szeretne otthon aludni, azt is lehet! Helyszín: kollé-
gium és a plébánia; Hagyományosan minden nap lesz valamilyen játék, sport, kirándulás – és lelki program, ima, 
Szentmise, napi téma. Jó idő esetén medencézés, bicikli túra, szalonnasütés. Péntek este bekapcsolódunk a nyitott 
templomok éjszakájába, múzeumok éjszakája programba. Ebéd többnyire a Szent Gellért Borházban. A táborban 
részt vettek közül választjuk ki az év misszionáriusát, s adjuk tovább neki egy évre a vándordíjat, ill vasárnap avat-
juk fel az új tagokat. A tábor költsége 15000Ft (ha valakinek ez gondot okoz, jelezze!) Jelentkezési határidő: ápri-
lis 30. Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és 5000Ft leadása Fidelis nővérnek.  
 

�……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Jelentkezési lap 
Név: 
TAJ szám: 
Szülő elérhetősége:  
Egyéb: 

HIT-ÉLET 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FONTOS INFORMÁCIÓK A LEENDŐ ELSŐSÖK 
ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA: 

Szülők kiértesítése a felvételről és beíratás időpontjáról: 
a Kormányhivatal által később meghatározott 

időpontban történik. 
Kéréseikkel, kérdéseikkel forduljanak hozzánk! 

 
Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium 
6900 Makó, Szent István tér 14-16. 62/213-052 

www.szignum.hu, szignum2007@gmail.com 

 
SZENTMISE AZ ÉDESAPÁKÉRT, 

NAGYAPÁKÉRT 
 

A Szent József-napi ünnepi 
szentmise a gyerekek műsorá-
val különleges volt. Látszott, 
hogy mindenki sokat dolgozott 
és öröm volt nézni, ahogyan a 
kicsik ragyogva keresték a 
szüleik tekintetét az előadás 
közben. Örülök, hogy a SZIG-
NUM nagy hangsúlyt fektet a 
lelkiségre, és a diákok szere-
tetben és boldogságban tud-
nak felkészülni a nagybetűs életre. Remélem, még sok ilyen szép és 
megható ünnepségben lesz részünk.  

Mágori Balázs szülő 
 

- Köszönet Hudákné Vizhányó Gyöngyi és pedagógus kollégái felké-
szítő munkájáért és az első osztályosok előadásáért. A szerk. -  



 

 

FARSANGI MULATSÁG A 3.A OSZTÁLYBAN 
 

   Az idei farsangi mulatságra bár kissé sokat kellett várnunk, de annál nagyobb 
izgalommal készültünk rá. A mozgalmas alsós farsang után még erőnk teljében vol-
tunk, hogy vidám vetélkedőkkel folytassuk a szórakozást. Jelmezeinket egyenként is 
bemutattuk, számos ötletes megoldás született. A gyerekek között volt Jack Sparrow 
kapitány, Zorro, kommandós, és voltak, akik szívesen bújtak hercegnő, római kori és 
indián ruhába. Többen kedvenc sportjuknak hódoltak, akadt köztünk gördeszkás, 
horgász, Forma 1-es versenyző, ketten pedig aikidó japán harcművésznek, valamint focistának öltöztek. A vetélke-
dők közül igen népszerű volt a seprűtánc, a páros feladat és a csapatverseny.  
   A SZÖSZ-nek köszönhetően osztályunk egy pompás és ízletes tortát kapott ajándékba, és a legjobban táncoló 
osztály címet is elnyertük. A vetélkedőkből a hét többi napjára is tartogattunk néhányat, hogy a jó kedvünket meg-
tartsuk! Jövőre biztosan megismételjük! ☺                3.a osztály 

FARSANGOLÓ 

A 4.A OSZTÁLY FARSANGI ÖTLETE 
 

Az egész osztály egy csapatot alkotva mutatkoztunk be a jelmezes felvonuláson, a 
fiúk a MUFC színeiben focistáknak öltöztek be a vezetésemmel, hölgyeink pedig 
pompomlányként biztatták a csapatot. ☺ A nagy sikert arató és egyedi műsorszámot 
követően a tornateremben játszottunk a jó hangulatú délutánon.              

Fidelis nővér 

A MI FARSANGUNK 
 

A 4.b osztály farsangja mulatságos és ünnepélyes volt. A délután úgy kez-
dődött, hogy mindannyian jelmezbe öltöztünk. Ezután lementünk a tornate-
rembe. Itt Kriszti néni vezetésével felvonultak a csoportok és az egész alsó 
tagozat közösen táncolt, majd ügyességi játékokban vehettünk részt. Na-
gyon örültünk a jutalmunknak, minden osztály kapott egy finom tortát. Ezt 
követően a termeinkbe vonultunk vissza, sütiztünk és üdítőt ittunk, volt fotózás 
is. A lakoma után szabad játék és beszélgetés következett. Limbóztunk is, 
aminek az a lényege, hogy egy bot alatt kellett áthaladni, úgy, hogy azt a szülők egyre alacsonyabban tartották. 
A végén már nagyon nehéz volt átkúszni alatta. A farsang szerintünk mulatságos volt és a jelmezek nagyon kreatí-
vak. A délután végén a szülők és gyerekek közösen pakoltak össze.      Csomor Dominik és Horváth Bulcsú csoportjai 

FELSŐS FARSANG 
   Az idei évben is megrendezésre került a tanév egyik legjobban várt ese-
ménye, a farsang. A gyerekeknek az alkalomra való ráhangolódása érdeké-
ben a mulatság előtti héten különböző tréfás feladatokat kellet osztályszinten 
elvégezni. A feladatok közt volt figurás lábbelibe való megjelenés, paróka 
viselése, rúzs használata és farsangi álarc viselése.  
   A hétfői várva-várt nap, megérkezett. A tornaterem a farsangnak megfele-
lően volt feldíszítve. Az ünnepség Csapóné Mátó Mónika az eseménnyel kap-
csolatos gondolataival kezdődött. Számomra meglepetés volt, hogy mennyien 
öltöztek be a felső tagozatosok közül, ahol rengeteg szép és ötletes jelmezt 
láthattunk. A zsűrinek ismét nem volt könnyű dolga a helyezések megfelelő kiválasztásában. A díjazottak kihirdeté-
se után az osztályokat két csoportra osztották. A diákoknak ezután ügyességi feladatokat és vicces kérdéseket kel-
lett megválaszolniuk a tanáraikkal kapcsolatban. Itt kiderült, hogy az egyes osztályok mennyire ismerik az osztá-
lyukban és az iskolában tanító tanáraikat. A feladatok végeztével a versenyen elért pontok és a farsangi ráhango-
lódás keretében kapott pontok összeszámolása után hirdettünk eredményt. Az első három helyezett csoki tortát ve-
hetett át a szervezőktől.  
   A verseny végeztével, a tornateremben és a táncteremben különböző zenei stílusok között választhattak a diákok, 
hogy milyen zenére táncoljanak. A megfáradt tanulók a tornaterem előterében frissíthették fel magukat Marika 
néni kihelyezett büféjében. A diákok többségének biztos rövidnek tűnt az együtt eltöltött idő, de tudjuk, a jó dolgok 
mindig hamar befejeződnek.  
   Ezúton szeretném megköszönni a pedagógus kollégáknak, akik jelenlétükkel, támogatásukkal, kedvességükkel, 
tortáikkal emelték a farsang színvonalát. Köszönjük az IDB minden tagjának, hogy sikeresen lebonyolíthattuk a far-
sangot.           Puskás Kornél tanár úr 

(Köszönjük a szervezők: Borsosné Majoros Melinda és Puskás Kornél, valamint segítőik munkáját! A szerk.) 



 

 

ISKOLA HATÁROK NÉLKÜL: NEMZETKÖZI PROJEKTTALÁLKOZÓ 
REUNION SZIGETÉN  

 
   2019. február 24. és március 2. között került sor az 
Iskola határok nélkül című Erasmus+ pályázatunk első ta-
nulási célú nemzetközi találkozójára. Az eseménynek Fran-
ciaország adott otthont, pontosabban Franciaország egyik 
tengeren túli tartománya, a Madagaszkár és Mauríciusz 
között található Reunion sziget. 
   A SZIGNUM-on kívül Angliából egy, Romániából pe-
dig két iskola tanárai és tanulói képviselték a pályázat-
ban együttműködő oktatási intézményeket. Tudtuk, hogy 
iskolánkat és országunkat is képviseljük a világnak azon 
távoli sarkában, ezért az utazást megelőző hetek, hóna-
pok kemény előkészítő munkával teltek: az Erasmus+ 
szakköri foglalkozásokon prezentációk sora, versfordítá-
sok és festménymásolatok születtek a 7. A osztályból 
kikerült tanulóktól. A tanulók szorgalmukkal és az önkén-
tes munkában mutatott példás hozzáállásukkal érdemel-
ték ki az utazást. 
   Az utazás izgalmánál talán csak a hosszúsága volt 
nagyobb: Párizsban jó hét órát vártunk a csatlakozásra, 
az éjszakai repülés pedig 11 órán át tartott. 
   Másnap reggel az-
tán, mikor leszálltunk, 
3 órával előre teker-
tük óráinkat, hogy 
megtudjuk mennyi a 
pontos idő 
Reunionban, és felké-
szültünk a nagy me-
legre is, ami várt ben-
nünket: 30 fokos hő-
ségbe érkeztünk, amit 
tovább fokozott a párás levegő fullasztó érzete. 
   Szerencsére vendéglátóink már vártak ránk, és rövid 
bemutatkozást követően légkondicionált kocsikban utaz-
hattunk ki-ki a saját szálláshelyére: tanulóinkat a kinti 
iskola tanulói és kedves családjaik fogadták be egy hét-
re, és mi, kísérőtanárok is ottani tanárok vendégei lehet-
tünk.  
   A Reunionon eltöltött hét nap alatt nem tudtunk betelni 
a fenséges látvánnyal: a kb. fél Csongrád megyényi 
területen fekvő vulkáni eredetű szigeten összesen kb. 
400 mikroklímát és széljárást különböztetnek meg a he-
lyiek. A másik döbbenetes élményünk a sűrű zöld nö-
vényzethez és az egzotikus gyümölcsökhöz fűződik: a 
nálunk szobanövényként nevelgetett vastag levelű dísz-
növények ott az út mentén alkotnak cserjéket vagy ép-
pen fákat, a mangó érés után elborítja a járdákat, a 
helyiek nem győzik elfogyasztani. De termesztenek ott 
méregdrága kávét, amiért a japán kávékedvelők hihe-
tetlen összegeket áldoznak, a banán és cukornád ültet-
vények pedig egészen természetes látvány arrafelé. 
   Hétfőn a vendéglátó Antoine Roussin iskola megnyitó 
ünnepséget szervezett, melyen a résztvevő francia, an-
gol, román iskolák és persze a makói SZIGNUM tanulói 
bemutatták országaikat, iskoláikat. Ezt követően vicces 
sorversenyek segítettek oldani a kezdeti félénkséget. 
Ebéd után a város, Saint Louis három kiemelkedő vallási 

épületét tekintettük 
meg: egy katolikus 
templomot, ahol 
hetente 1000 hívő 
imádkozik, egy mo-
hamedán dzsámi-
ban is jártunk, ahol 
a hívek vezetője, az 
imám mesélt a val-
lásukról és szokása-
ikról; végül egy hin-
du szentélybe is eljutottunk, amit Siva istennő tiszteletére 
építtettek az utóbbi évtizedekben Indiából beköltözöt-
tek. Mindez segített megérteni a szigetre oly jellemző 
sokféleség és tolerancia lényegét, és hogy miért is a 
multikulturalizmus lett a reunioni projekttalálkozó témája. 
A szigeten a többségi kreol (a szigeten született keverék 
népek és nyelvek összefoglaló neve) mellett sok a fran-
cia, afrikai, indiai, kínai bevándorló, de volt szerencsénk 
egy magyar nővel is találkozni, aki francia férjével és 
kislányával három éve lakik a szigeten. 
   Kedden izgalmas kaland várt ránk: a sziget egyetlen 
működő vulkánhegyét látogattuk meg egy hosszabb bu-
szozást követően. Varázslatos holdbéli tájon vezetett az 
ösvény, mely a vulkán lábáig vezetett. Sajnos, a kráter-
be nem kukkanthattunk bele, mivel érkezésünk előtt egy 
héttel ébredezni kezdett a hegy, és lassú lávafolyama 
miatt lezárták a közelébe vezető utat. A hegyről vissza-
felé menet megtekintettük a vulkán múzeumot, ahol talán 
a vulkán működését bemu-
tató 4D-mozi volt a leglát-
ványosabb elem. 
   Szerdán délelőtt egy 
múzeummá alakított rab-
szolgatartó birtokot tekin-
tettünk meg, ami nagyon 
tanulságos program volt: 
utána sokkal mélyebb ösz-
szefüggésekben láttuk a sziget történelmét. Délután a 
l’Hermitage lagúnában fürdőztünk, sőt akinek kedve volt, 
még búvárkodhatott is. Volt miben gyönyörködni: a ko-
rallzátony rengeteg színes 
hal, teknős, polip és más 
tengeri élőlény lakhelye. 
   Csütörtökön a nemzetkö-
zi találkozó műhelymunkái 
folytak. Vegyes csapatok 
jöttek létre, melyek fela-
data egy-egy „termék” 
elkészítése volt:  
1. egy dal, melynek szövege négy nyelven szólalt meg,  
2. egy festmény, melyen a négy ország jellegzetes tájai 
alkotnak szép egységet, 
3. versek, melyek adott sablont követtek, mégis egyéni 
kifejezőeszközként működtek. 
   A közös munka jó hangulatot teremtett, és a fárasztó 
nap végén mindenki élvezettel nézte és hallgatta meg a 
nemzetközi együttműködés eme szép eredményeit. Ezek 
bárki számára elérhetők a következő honlap címen: 
https://bit.ly/2Hp9tz2 
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Pénteken ismét a hegyek közé vitt bennünket a busz. Ahogy haladtunk a hegye-
ken a sziget belseje felé, egyre tavasziasabb, sőt néha már hűvös lett az idő. 
Gyakran vettek felhők bennünket körül, melyeknek fodrait vattacukorként szinte 
meg lehetett érinteni. Az utunk izgalmas volt: száznál is több hajtűkanyar vezetett 
a kilátóig, ahol pazar látvány fogadott bennünket: előttünk egy burjánzó növé-
nyektől zöld kráter tárult elénk, amely a földtörténet régebbi szakaszában kelet-
kezett úgy, hogy a kihunyt vulkán üres lávatartálya felett beszakadt a föld. Idő-
vel a természet vadregényes őserdővel fedte be, és egy Tsilaos nevű szökött 
rabszolga hajdan ide menekült, és maga köré gyűjtötte szökevény társait is. Ma-
napság néhány település, a turisták kedvelt úticélja várja ide a túrázókat. Délu-
tán a közelben található kalandpark tette próbára a társaság bátorságát és kitartását. Igazi dzsungel hangula-
tunk volt: a fák sűrűje között suhanó árnyak és a kiáltások ezt az érzést csak erősítették. Este mindenki hivatalos volt 
a tengerparti piknikre, így a tanárokon kívül ott voltak a vendég tanulók, és az őket befogadó helyi családok ap-
raja-nagyja is. Rengeteg főtt ételt hoztak és osztottak meg a helyi családok, így nagyon finom kreol specialitáso-
kat kóstolhattunk meg. Mónika tanárnő megtalálta a módját, hogy viszonozzuk a helyiek kedvességét: vendéglátó-
ja feleségével magyaros csirkepörköltet készítettek, ami rendkívül ízlett mindenkinek. Az evés-ivást tánc követte, és 
egy nagyon jókedvű nemzetközi mulatság kerekedett az estéből. 
   Szombaton a közeli város piacán tettünk felfedező körutat, ahol helyi termékeket, különleges gyümölcsöket, em-
léktárgyakat vásárolhattunk. És ez már felkészülés volt a hazatérésre, mivel már csak egy utolsó fürdőzés maradt 
az utolsó napra. Élveztük, amint ott létünk minden percét is szerettük, de este már 
a reptéren találtuk magunkat, és csak néztük, ahogy a kedves barna bőrű ven-
déglátó fiatalok és a mi naptól pirosra égett tanulóink könnyeikkel küszködve 
vesznek búcsút egymástól. 
   A hosszú éjszakai utazás után már elég bátrak és tapasztaltak voltunk, hogy a 
csatlakozásig hátralévő időt Párizs központjában egy kellemes sétával töltsük el. 
Így láthattuk az Eiffel-tornyot, a Diadal-ívet, és még egy hangulatos kávézóban 
forrócsokival és üdítővel koccintottunk is az elmúlt hét élményeire. 
   A nemzetközi találkozó elérte célját: a résztvevők személyesen megtapasztal-
ták a sokszínűséget és a másság elfogadását; egy hétig együtt éltek, társalog-
tak és szoros barátságokat kötöttek színes bőrű kortársaikkal; a vegyes tanulói 
csoportok együttműködve sikeresen létrehozták a projekt „termékeit”: egy dalt, verseket, egy festményt. 
   A SZIGNUM tanulói, akik életre szóló élménnyel gazdagodtak: Nándori Mária, Vadlövő Katarina, Dékány Mar-
cell és Kurunczi Tamás. Kísérőtanáraik Gulyás Attila és Győrfi József Tiborné voltak.               Gulyás Attila tanár úr  
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MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA SIKEREK 
A makói Erdei Ferenc téri Sporttelepen március 12-én rendezett 2018/2019. tanévi kistérségi mezei futó diákolim-
pián a SZIGNUM csapatai kiválóan szerepeltek. A 500-3000 méterig terjedő távokon négy korcsoportban mérték 
össze futóképességüket a tanulók. Intézményünk nyolc csapatban 44 főt nevezett be a megmérettetésbe. 3 csapa-
tunk I., 2 csapatunk III., 1 csapat IV., 2 csapatunk V. helyen végzett az összesítésben. A versenyre Kanderné Németh 
Györgyi tanárnő készítette fel a diákokat, munkáját segítették a testnevelést tanító kollégák, valamint a versenyen 
Kulcsár Judit, Szabó Anita Mária és Cseszkó Szilveszter pedagógusok.  
Eredmények:  
- alsós leánycsapat, I. korcsoport: I. helyezés. A csapat tagjai: Igaz Noémi (1.b), Császár Adrienn (1.a), Tóth-
Kása Nina (2.a), Ádók Emma (2.a), Qunaj Leonita (2.b), Föedl Hédi (3.b) 
- alsós leánycsapat, II. korcsoport: I. helyezés. A csapat tagjai: Horváth Boglárka (3.a), Biró Tekla (4.a), Szabó 
Hanna Panna (4.b), Joó Boglárka (4.b), Kelemen Emma (5.b). A csapat a megyei döntőbe jutott. 
- felsős leánycsapat, IV. korcsoport: I. helyezés. A csapat tagjai: Krobák Vivien (7.b), Krobák Tamara (7.b), Zsiga 
Lilla (7.b), Pipicz Hajnalka (8.a), Ágoston Eszter (7.a). A csapat a megyei döntőbe jutott. 
- alsós fiúcsapat, I. korcsoport: III. helyezés. A csapat tagjai: Kallós Dávid (3.b), Nagy Kende (2.a), Pusztai Ábel 
(2.b), Kelemen Dávid (1.a), Modok Csaba (3.b), Antal Bendegúz (1.b) 
- alsós fiúcsapat, II. korcsoport: III. helyezés. A csapat tagjai: Kanton Szilárd Bonifác (4.b), Juhász Dávid (4.b), 
Baranyi Dávid (4.a), Mészáros Barnabás (5.a), Varga Tamás (3.a), Dus Brendon (3.b) 
- felsős fiúcsapat, IV. korcsoport: IV. helyezés. A csapat tagjai: Szabó Roland (7.b), Furulyás Kristóf (7.b), Bakos 
Gábor (7.b), Tamás Gálos (8.a), Novák Csongor (8.a) 
- felsős fiúcsapat, III. korcsoport: V. helyezés. A csapat tagjai: Nándori Barnabás (5.a), Nándori Gellért (6.a), 
Czibolya Dávid (7.b), Nagy Kristóf (6.a), Kurai Levente (6.a).  
Legjobb egyéni helyezések: Igaz Noémi (1.b) 4. hely, Tóth-Kása Nina (2.a) 6. hely, Horváth Boglárka (3.a) 8. hely, 
Szabó Hanna Panna (4.b) 6. hely, Krobák Vivien (7.b) 4. hely, Zsiga Lilla (7.b) 5. hely, Kallós Dávid (3.b) 4. hely, 
Kelemen Dávid (1.a) 6. hely, Kanton Szilárd Bonifác (4.b) 9. hely, Kurai Levente (6.a) 5. hely.  
Gratulálunk minden versenyzőnek, akik teljesítményükért osztályfőnöki dicséretben és szaktanári ötös osztályzatban 
részesülnek. További szép eredményeket kívánunk! 



 

 

TŰZOLTÓK GYAKORLATOZTAK A SZIGNUM-BAN 
 

A Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkatársai tartottak február 
26-án emelőkosaras mentési próbát iskolánkban. Az akció eredménye-
sen zárult, olyannyira, hogy a diákok között volt, aki felnőttként ezt a 
hivatást szeretné választani magának. 
A feltételezett esemény szerint az iskolában keletkezett tűz hatására az 
egyik emeleti osztályban rekedtek a tanulók, akiket a körülmények miatt 
csak az ablakon keresztül tudtak kimenteni a tűzoltók. Ezt az elképzelt szitu-
ációt és az abban végrehajtandó cselekvési tervet váltották tettekre a helyi 
lánglovagok. A gyakorlatot a szakemberek számára egy helyismereti fog-
lalkozás előzte meg, amelynek célja az intézmény mindazon körülményeinek 
megismerése volt, amelyeket egy ilyen és ehhez hasonló káresemény során 
számításba kell venni. Ezt követte a konkrét mentési tevékenység, amelyben 
az állomány a leghatékonyabb beavatkozási feladatokat hajtotta végre, 
hogy annak tapasztalatait később hasznosítani tudja. 
 A gyakorlat sikeréért a bevont harmadik osztályos gyerekek is mindent 
megtettek. Követték az utasításokat, sőt többen nagyon bátor viselkedést 
tanúsítottak. – Nem féltem, inkább izgalmas volt, ahogyan a magasból le-
hoztak bennünket. Nagyon szép volt a kilátás, különleges élmény – lelkese-
dett Takács Luca. – Szerintem is nagyon jó volt, hogy ilyesmit gyakoroltunk, mert ha véletlenül mégis történne ilyes-
mi, akkor már tudni fogjuk, hogy mit kell tenni és nem lesz zűrzavar – vélekedett osztálytársa, Putz Péter. Ezt a 
megállapítást többen helyeselték azok közül, akik már szerencsésen földet értek és az udvaron várták társaikat. 
Egyikük, Dohar Ármin azt is kijelentette, ő lehet, hogy tűzoltó lesz, vagy rendőr, ha felnő. Ez egyelőre távlati terv, 
de annyi már bizonyos, hogy József Attila Altatójának utolsó versszakát egy kis segítséggel, de mindenki el tudta 
mondani.                                                                                               Szabó Anita 
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FÜRKÉSZ ROVATBA - VÁLOGATTA AZ IDB - 
 
   Máté Bence természetfotós 
mintegy hatszáz fotójából nyílt 
szabadtéri kiállítás Budapesten, 
a Szent István Bazilika előtti 
téren.  
„Máté Bence képein 
a madarak és az állatok olyan 
természetes módon viselkednek, hogy jól látható, még 
csak nem is sejtik, hogy valaki figyeli őket… Neki köszön-
hetjük, hogy benézhetünk a gyurgyalag tollai közé, beáll-
hatunk a levélvágó hangyák szorgos menetébe vagy 
meghúzhatjuk a leopárd bajuszát” – mondta Áder János 
köztársasági elnök a kiállítás megnyitóján, hozzátéve, 
hogy Máté Bence még csak 34 éves, de már nemzetközi 

hírű fotós, „aki munkájá-
ban világokat köt össze”. 
Ő volt az, aki számtalan 
nemzetközi természetfotós 
díj mellett elsőként nyerte 
el az Év Ifjú Természetfo-
tósa, majd felnőtt kategó-
riában a szakma Oscar-

díjaként is számon tartott Az év természetfotósa (Wildlife 
Photographer of the Year) címet. Számos könyve jelent 
meg, munkásságáról háromrészes filmsorozat is készült. 
„Bence kiszakít bennünket abból a csőlátásból, amiben 
élünk és segít abban, hogy felfedezzük magunk körül a 
teremtett világ szépségét” – hangsúlyozta Böjte Csa-
ba szerzetes. 
Az elmúlt húsz év képanyagából válogatott bemutató 
célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és a 
még védhető értékek fontosságára. 
   A tárlat a budapesti kiállítás után országos turnéra in-
dul: Debrecenben április 4. és 28. között, Gödöllőn május 
3-tól 10-ig, Egerben június 13-tól július 7-ig, Keszthelyen 
július 11. és augusztus 4. 
között, Szegeden au-
gusztus 8. és szeptem-
ber 8. között, Győrben 
szeptember 12-től októ-
ber 6-ig, Miskolcon pe-
dig október 10. és no-
vember 3. között lesz 
látható. 
 

Gondolatok: A vízről 
Március 22. – A víz világnapja:  
• A víz az egyetlen elem a Földön, 

amely megtalálható a termé-
szetben mind a három halmazál-
lapotában. 

• A meleg víz nehezebb, mint a 
hideg. 

• Maga a víz nem vezeti az áramot, csak a benne lévő 
     szennyeződések. 
• Több mint 1.5 milliárd ember nem jut tiszta, egészsé-

ges vízhez a Földön.  
• A zsiráfok tovább bírják víz nélkül, mint a tevék. 

ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG:  

Egy perc humor:  
     Most már biztos, hogy mindenbe beleférek! 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: A királynő kutyája – belga animációs családi 
vígjáték 
   A brit monarchia nagy napra ébredt, mikor Fülöp her-
ceg egy csöpp corgival ajándékozta meg II. Erzsébetet, a 
híresen kutyabarát királynőt. A Buckingham palota eddig 
is az ugatástól volt hangos, de most az új jövevény, az 
izgága, rosszcsont, és irtó cuki Rex minden szabályt fel-
rúg, amit négy tappancs csak felrúghat. Egyik csíny követi 
a másikat, de a bájos pofinak senki nem tud ellenállni. 
   Ám mikor egy véletlen folytán Rex az utcára kerül, a 
luxus élet tovaszáll és hirtelen minden a feje tetejére áll. 
A királyi négylábúnak meg kell tanulnia, hogyan váljon 
nemes lelkű ebbé, miközben igaz barátokra lel és a nagy 
szerelem is rátalál. 
 
HATÁRTALAN  
EMBERI KREATIVITÁS:  
   Robert Bradford hatalmas 
műanyagbigyókból készült 
szobrainak alapanyagai 
gyerekjátékok, kiszuperált 
háztartási holmik. Már gyerekkorában hosszan elbabrált 
pár aprósággal, összeragasztgatta, festegette őket. Mos-
tanra saját stílust teremtett óriási szobraival. A gombok-
ból, Kinder-figurás mütyürökből, kefékből, csipeszekből 
készült színes kutyák modern szobrok. Mindegyiknek 
egyénisége van. A játékos művész munkái különböző mo-
dern művészeti kiállításokon is szerepelnek. 



 

 

Kiadja a Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium Makó, Szent István 
tér 14 - 16. ; Telefon: 06 - 62/213-052 ; e-mail: szignum2007@gmail.com 

web: www.szignum.hu   
Felelős kiadó: Tóth Ákos Szerkesztő: Szabó Anita   

Fotó: Majoros Márton, Mészáros Ildikó   
Tördelés: Hudák Szabolcs  
Korrektúra: Horváth János 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2019. március - április 

24. v Osztálymise: 6. évfolyam 

31. v Osztálymise: 8. évfolyam 

ÁPR. 
8-9. h du.,  
k de 

Ebédfizetés 

11. cs Költészet napja 

12. p Iskolai fogadóóra. 
 

16. k Nagykedd: Tematikus nap. 
Témája: a passió. Passió előadás, testvér-
osztályok találkozása, szentmise 
Húsvéti szünet előtti utolsó tanítási nap 

17. sze – 
23. k 

Húsvéti szünet 

24. sze Szünet utáni első tanítási nap 

MINDENRE KÉPES HÍREK 
Ügyes rajzosok 

A 2018/2019. tanévi iskola-
gyümölcs-iskolazöldség prog-
ram keretén belül az Interfruct 
TÉSZ által meghirdetett 
„Zöldségolimpia” című rajzpá-
lyázaton különdíjban részesül-
tek Bartha Dóra és Gregor 
Szonja 2.a osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Varga 
Erika. Gratulálunk és további sikeres tanulmányi és 
kreatív munkát kívánunk!  

Zenés műsorral kedveskedtek 
Március 8-án, pénteken Ba-
logh Márk és Binecz Márton 
4.a osztályos tanulók gitár-
koncerttel köszöntötték nőnap 
alkalmából a SZIGNUM kö-
zösségének hölgytagjait. A 
fiúk önálló kezdeményezése 
volt a különleges koncert, 
amelyhez finom tea is járt. Büszkék vagyunk rájuk!  
 

Vietnam volt a témája a szabadegyetemnek 
Czibolya Kálmán életében 
különleges szerepet tölt be 
Vietnam, ahová már két alka-
lommal is látogatást tehetett. 
– Nagy hatással volt rám az 
amerikai-vietnami háború, de 
a történelme és filmes baráta-
im miatt is kedvelem ezt az országot – mondta az is-
mert filmes szakember a Szent István Szabadegyetem 
februári előadásán hallgatóinak. A Makói Videó és 
Művészeti Műhely vezetője képes úti beszámolója 
nagy sikert aratott a közönség körében.      

(fotó: makohirado.hu) 

ZENEI ELISMERÉSEK 
Kiemelkedő gitáros sikerek 

A március 9-én, Szegeden rendezett X. Tavaszi Gitárta-
lálkozón az I. korcsoportban Binecz Márton (4.a) nívódí-
jas (I. helyezett) lett, Balogh Márk (4.a)  kiemelt dicséret-
ben (2. helyezés) részesült. Felkészítőjük Rónai Dániel 
tanár úr volt. Az V. korcsoportban Bujdosó Géza tanítvá-
nya, Föedl Ferdinánd (7.a) szólóban dicséretet kapott. A 
Makói Bartók Gitárzenekar (Balogh Márk, Binecz Már-
ton, Föedl Ferdinánd és Lenhardt Ákos) előadását kama-
ra kategóriában nívódíjjal (1. helyezés) ismerték el.  
Gratulálunk a kiváló eredményhez, amelyet 80 produk-
ció 89 gitárosa közül értek el! 
 

Kortárszenei eredmények 
A 2019. március 6-án Szentesen rendezett XXIX. Csong-
rád megyei Kortárszenei Találkozón kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak a Magán Zeneiskola növendékei. Ágos-
ton Boglárka (4.a) zongorán kiemelt nívódíjat kapott. 
Gratulálunk diákunknak és felkészítő pedagógusának. 

Kürt különdíjas 
A XIII. Országos Zeneiskolai Kürtverseny 2019. március 8
-10-i megmérettetésén, Kisújszálláson Seres Tamás (5.a), 
a Magán Zeneiskola növendéke különdíjban részesült. 
Felkészítő tanára Krátky Richárd. Gratulálunk! 

SPORT, SPORT, SPORT 
Ügyesen vették az akadályokat 

A HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolá-
ja és Kollégiuma az idén is megrendezte hagyományos 
ügyességi sorversenyét az általános iskolák 7-8. osztá-
lyos tanulói számára. A SZIGNUM csapata szépen helyt-
állt az eseményen. Gratulálunk a résztvevőknek: Baranyi 
Márkó, Juhász Martin (7.a), Bakos Gábor, Czibolya Dá-
vid, Kálmán Nikoletta, Krobák Tamara, Krobák Vivien, 
Szabó Elvira, Zsiga Lilla (7.b), Kurai Klaudia, Szekeres 
Petra, (8.a), Tóth Márk,  Zsótér Kristóf, Fülöp Soma (8.b). 
A csapatot Kanderné Németh Györgyi tanárnő kísérte a 
megmérettetésre.  

PLÉBÁNIAI  
HÁZ-TÁJI 

 

Jóságliszt 
A gyerekeket a Nagyböjt 
folyamán jóságliszt gyűjté-
sére hívják. Az egyházkö-
zségünk közös böjti szándé-
kát a bérmálkozókért aján-
lotta fel.  

Keresztutak 
Nagyböjt péntekjein az egyházközség csoportjainak 
vezetésével történik a Keresztút végzése, amely a szent-
mise előtt, 17.15-kor kezdődik.  

Bibliamásolás 
A mi Bibliánk utolsó kötete is elkészült, amely megtekint-
hető a szószék előtt. Köszönet mindazoknak, akik vállal-
ták, hogy másolnak és illusztrálnak egy-egy szakaszt. 

Élelmiszergyűjtés 
Nagyböjt folyamán, április 7-ig a plébánia tartós élelmi-
szer gyűjtést hirdet: étolajat, száraz tésztát és konzervet 
ajánlhatnak fel a testvérek a rászorulók részére. 


