
 

 

        

XV. évfolyam 4. szám 2019. április 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ  
ÉDESANYÁKAT ÉS A NAGYMAMÁKAT! 

 
Május első vasárnapján 
Korán reggel felkelek. 

Kinn a kertben két csokorral 
Harmatos gyöngyvirágot  

szedek. 
Egyik csokor anyáé lesz, 
Ki ha baj van ölébe vesz. 
Ölébe vesz, becéz, ringat,  

vigasztal, 
Dúdolgat és azt suttogja  

nincsen baj. 
Az a másik csokor a mamáé! 
Mondd el neki gyöngyvirág. 
Köszönöm, hogy felnevelte  

nekem 
A legdrágább anyát. 

(Bekker Zita: Anyák napján) 

2018/2019: BÁTOR ÉV 

PAPÍRGYŰJTÉS 
A SZIGNUM tavaszi újság 

és PET palack gyűjtő  
akciójára  

2019. május 13-14-15.
(hétfőtől szerdáig)  

15-16:30-ig  
kerül sor. 

JUBILEUMI NAPOK 

Április 
27. Jubileumi nap a Patronában 
 
Május 
9. 1879. Terézia anya égi születésnapja, emléknap 
15. Jubileumi nap a Svetitsben 
17. Iskolanővéri iskolák sportnapja a SZIGNUM-ban 

Tavasz. A legjobb időpont a változásra, és a változtatásra. (Leiner Laura)  

HÚSVÉT UTÁN 
 

... el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után... futni a hírrel frissen! 

Húsvét után... már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után... új cél és új sietség! 

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után... erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

(Túrmezei Erzsébet ) 



 

 

FÓKUSZ - KÖZÖSSÉG 

GONDOLATOK – AZ IDŐUTAZÁSRÓL 
 
  „Úgy szeretnék már iskolába járni, mint ti, hogy ne kelljen aludnom délutánonként az 
oviban!”- mondja gyakran kislányom az iskolás bátyjainak. Erre ők persze azt válaszol-
ják: „Mi meg visszarepülnénk az időben, hogy egész nap csak játszhassunk az oviban és 
ne kelljen örökké házi feladatot készíteni, tanulni…” No, itt már én sem tudom megállni, 
hogy ne mondjam el, mennyire jó lenne néha iskolás gyermeknek lenni, hogy ne legyen 
annyi kötelességem, felelősségem, intézni valóm…  
   Vissza a múltba, előre a jövőbe… Ezek persze csak játékos gondolatok. Ennél azon-
ban jóval gyakrabban vágyunk olyasféle időutazásra, mely során csak néhány percet, 
napot, hetet szeretnénk ugrani, méghozzá többnyire előre! „Jaj, csak túl lennék már 

ezen a dolgozaton!” „Bárcsak itt lenne a hétvége!” „Óh, hol van már az a tavaszi szünet?” Menekülünk a jelenből! S 
ilyenkor bezzeg kiszínezzük a jövőt. Máskor meg aggódunk miatta… 
   Miért akarunk folyton „előre ugrani” az időben? Miért nem jó nekünk a jelen? Miért nem maradunk meg a jelen-
ben? Mert az nem is olyan egyszerű, főképp a mai felpörgött világunkban.  A jelenben maradás művészetéről már 
Horatius római költő is írt, tőle maradt fenn az a bizonyos „carpe diem” (élj a mának, ragadd meg a percet… ) kife-
jezés, mely manapság úgy tűnik, ismét divatba jött. Több, mint 2000 évvel ezelőtt tanította ez a híres ódaíró, hogy 
kár a múlton rágódni, még rosszabb a jövő miatt aggódni. És milyen igaza van! Persze nem mondom, hogy nem kell 
a múltból levonni a tanulságokat, mert kell! Sőt, a jövővel is kell foglalkozni. Legyen jövőképünk, tervezzünk előre! 
No, de az arányok…    
Mikor már nincs jelen! Pedig ha jobban meggondoljuk, a jelennel többnyire nincs baj. A jelen többnyire békés. De 
csak akkor, ha nem keverednek bele a múlt rossz emlékei, vagy a jövő miatti aggodalmaink. S hogyan lehet ezt elér-
ni? A jó hír az, hogy ez tanulható!! Bárki számára. 

Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 

KÖLTÉSZET-NAP KÉT KERÉKEN 
 

   Április 11-e József Attila és a költészet (születés)napja. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy városunkban töltötte legszebb diákéveit József Attila, sőt, otthonának 
vallotta ezt a vidéket, városunkat.  
   Tavaly volt egy kezdeményezésem, mely szerint 7. és 8. osztályosainkkal nyomába 
eredtünk a költőnek, megismerkedtünk minden makói emlékhellyel – megnéztük a mú-
zeum emlékeit, azon az úton mentünk iskolába, ahol ő tette egykor a DEMKE interná-
tusból a Csanád vezér Állami Királyi Főgimnáziumba, ott pedig megnéztük a padját, 
beülhettünk arra a helyre osztálytermébe, ahol ő is ült. Elhelyeztünk két koszorút és 
testközelből megismerkedtünk pár költeményével is, majd emlékekkel és élményekkel 
gazdagodva tértünk vissza. És mindez három tanítási órába került… 
   Ezt a tavalyi projektet bővítettem az idén – csak a hetedik évfolyam részvételével. 
Úgy alakult, hogy a csütörtöki szentmisére épp a hetedikeseket osztották be a költé-
szet napján. Ezután pedig egy érzékenyítő tréningre került sor a nagy előadó terem-
ben, ahol a két osztályból vegyes csapatok alakultak és megpróbáltak a Curriculum 
vitae alapján átélni József Attila számára „nehéz” szituációkat. Ezeket meg kellett 
jeleníteniük – pl. átélni, miként jelentkezett József Attila önként a gyermekvédő ligá-
nál… 
   Ezután az igazgató úr átadta a közreműködőknek az idei Petőfi-lemezt, melyen 26 
vers hangzik fel diákjaink és kollégáink tolmácsolásában.  
   Ezt követte a biciklitúra. Idén Kiszomborra is ellátogattunk, ahol három állomást 
érintettünk. Először a gyönyörű körtemplomnál álltunk meg, ahol meghallgattuk törté-
netét, majd ahhoz a házhoz mentünk, ahol József Attila lakott és tanított a nyári szü-
netben, ott meghallgattunk néhányat a kiszombori versek közül, meg is koszorúztuk a 
ház emléktábláját, majd verőfényes napsütésben piknikeztünk a település központjá-
ban. Ezt követően megtekintettük a Rónay kúria kiállítását, majd visszakerékpároztunk 
Makóra és megtettük a tavalyról már ismert körünket. Ezúttal a DEMKE internátus em-
léktábláját koszorúztuk meg. 
   A túra után a nagy előadóban találkoztunk, ahol megköszöntük vezetőnknek, Dr. 
Halmágyi Pálnak a tartalmas napot. Mindkét alkalommal ő vállalta a „házigazda” 
szerepét. Jó volt látni diákjaink megfáradt arcát és tagjait, hiszen a különleges prog-
ram és a tavaszi nap heve elfárasztott mindnyájunkat. A visszajelzések alapján jövőre 
is hasonló módon tervezzük megrendezni ezt a programunkat.  

Mészáros Ildikó tanárnő 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

IX. ORSZÁGOS ANGOL NYELVI CIVILIZÁCIÓS VERSENY 
 

   Iskolánk három diákja, Halmágyi Gábor, Baranyi Márkó és Juhász Martin (7.a) 
részt vett a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium által 2019. március 29-én 
megrendezett IX. Országos Angol Nyelvi Civilizációs Versenyen, amelyet a két 
tanítási nyelvű iskolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulói részére szerveztek. 
   A verseny ünnepélyes megnyitóval kezdődött. Az iskola intézményvezetője, 
Devcsics Annamária köszöntötte a vendégeket, majd a város alpolgármestere, Dr. 
Dániel Zoltán üdvözölte a verseny résztvevőit. Ezt követően Simon Tibor, a Salgó-
tarjáni Tankerület igazgatója mondta el ünnepi nyitó gondolatait és indította el a 
versenyt. A továbbiakban angol nyelven folyt a verseny, melynek első részében a 
csapatok az előzetes feladat alapján egy New Yorkhoz köthető hírességet mutat-
tak be prezentáció keretében. 
   A prezentációk után a gyerekek egy képzeletbeli „New York túra” keretében 
New York civilizációjával és kultúrájával kapcsolatos játékos feladatokat oldottak 
meg. 
   Diákjaink szép eredményeket értek el az országos mezőnyben: az összesítés-
ben 4. helyezést értek el, illetve minden olyan feladatra, ahol a nyelvtudás számított, maximális pontot kaptak. A 
zsűri külön köszönetet mondott a makói csapatnak azért, hogy a hosszú utat felvállalva sikeresen szerepeltek a ver-
senyen. Mindannyian értékes ajándékokban részesültek. Felkészítő tanárok: Baloghné Kovács Éva és Miklós Júlia.  
   A diákok kísérő pedagógusa Tóth Ákos igazgató úr volt, akivel másnap, március 30-án, szombaton a kis csapat 
látogatást tett Somoskő várához, Hollókőre és Mátraverebély-Szentkút, Nemzeti Kegyhelyre.    Miklós Júlia tanárnő 

 

Ha éhes vagy a tudományra és a kísérletekre, szeretnéd 
tudni, mi köze a fogszabályzónak, a napszemüvegnek, a 

sportcipőnek és még sok hasznos kütyünek az űrkutatáshoz,  
és szeretnél látványos kísérleteket végezni, egy igazi  

csillagvizsgálóba is ellátogatni, mindemellett szeretnéd  
angol nyelvtudásodat is fejleszteni, akkor szeretettel várunk 

szemfényvesztő tudományos táborunkba!  
 

SZEMFÉNYVESZTŐ TUDOMÁNYOS  
TÁBOR EGY CSIPETNYI ANGOLLAL  

FŰSZEREZVE 
 

Időpont: 2019. július 1-5.  
Jelentkezési határidő: június 14.  
Helyszínei: SZIGNUM, Szegedi Csillagvizsgáló 
(választható) 
Naponta: hétfőtől-péntekig 8.00 - 16.00-ig 
Étkezés: ebéd + naponta friss gyümölcs 
Korhatár: alsó tagozatos (2., 3., 4. és 5. osztályos) diákja-
inknak ajánljuk 
Létszám: 15-30 fő 
 
   Tudományos tűzoltás, tornádó a befőttesüvegben, trük-
kös képek, érzékenyítő játékok, kristályhíd, érdekes fo-
lyadékok, slime, holdkő, távcső készítése, és még sok trük-
kös kísérlet vár Rád! Megismerkedünk a Naprendszerrel, 
megnézzük, hogyan hasznosítjuk mindennapjainkban az 
űrkutatást, utolsó este pedig egy csillagvizsgálóba is ellá-
togatunk! Kalandjainkhoz segítségül hívjuk a digitális esz-
közök és szabadulószobás játékok széles tárházát.  
  Egy hét kísérletezés, tapasztalatszerzés, ismerkedés a 
természettudományokkal, részben angol nyelven. Termé-
szetesen ezek mellett nem feledkezünk meg a napi sport-
ról és játékról sem. Célunk, hogy szórakozva, élményekkel 
telve töltsd a nyarad és élvezd a játékos természettudo-
mányt!  
 

Amit ígérünk: 
• Érdekes kísérleteket láthatsz, amiket Te magad is elvé-

gezhetsz. 
• Angol nyelvtudásodat csiszolhatod, bővítheted. 
• Kirándulunk a természetbe, ahol számháborúzhatsz. 
• Menekülés szabadulószobából. 
• Lehetőség digitális eszközök és programok használatá-

ra (számítógép, okostelefon, tablet). 
   A foglalkozások során biztosítjuk a szórakoztató és 
egyben hasznos kikapcsolódást, a közösségi élményt, a jó 
kedvet és kellemes pihenést. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
társas kommunikációra, a csapatszellemre, a játékokra, a 
kreativitás kibontakoztatására. 
   Közöttünk a helyed, ha alig vártad, hogy megkezdőd-
jön a nyár, s végre kedvedre töltsd az szünidődet! Tábo-
runkban élményekkel teli programok lesznek számos kí-
sérletezési lehetőséggel!  
   Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely tartalmazza a fog-
lakozásokon való részvételt és kísérletekhez szükséges 
eszközöket, valamint a napi egyszeri meleg étkezést 
(ebéd), friss gyümölcsöt. A csillagvizsgálóban tett látoga-
tás választható és önköltséges. Csoportos belépődíj: 500 
Ft/fő. 
   Érdeklődni a táborvezetőnél lehet az alábbi telefonszá-
mon, illetve e-mail címen: 

Niki néni: 06-70-617-8377; k.docsniki@gmail.com  
   A részvételi szándékot a jelentkezési lapon lehet, de a 
jelentkezést CSAK a részvételi díj első részletének (50%) 
befizetésével véglegesítjük! 
A teljes összegből 10% kedvezményben részesülnek azok 
a gyerekek, akik testvérrel együtt jelentkeznek táborunk-
ba! A létszám korlátozott (30 fő), jelentkezési határidő: 
június 14.  A foglalkozásokat a jelentkezők korosztályá-
nak megfelelően alakítjuk! A tábor részleteiről május vé-
gén / június elején szülői értekezletet tartunk. További 
információval hamarosan jelentkezünk!  

Üdvözlettel: Niki néni 



 

 

ERASMUS + PROJEKT 

ERASMUS+ BESZÁMOLÓ A FINNORSZÁGI UTAZÁSUNKRÓL 
 
   A Formáljuk át az európai iskolák légkörét az erőszakmentes kommunikáción alapuló kortársi mediáció révén című 
Erasmus+ projektünk finnországi találkozóján iskolánkat három 6. osztályos tanuló és két kísérő pedagógus képviselte. 
A finnországi Hyrkki fogadóiskola vendégei voltak továbbá a Bakról érkezett magyar diákok és pedagógusok, vala-
mint találkozhattunk a projekt további külföldi (török és portugál) résztvevőivel is. 
0. nap – Az utazás napja 
   Utazásunk hetében itthon már javában beköszöntött a tavasz, bőröndjeinkbe mi azonban ismét bélelt csizmát, 
meleg téli kabátot, sapkát és kesztyűt pakoltunk és búcsút intettünk a virágzó gyümölcsfáknak. A budapesti Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vonattal érkeztünk, és nagy izgalommal vártuk, hogy repülőnk két és fél óra után 
landoljon a hófödte skandináv tájon, a Mikulás földjén. Helsinkibe tartó járatunkon diákjaink első repülőútjuk izgal-
mait átélve alig várták, hogy ismét átélhessék a repülés csodás élményét. Nem kellett sokáig várniuk, hiszen alig 
egy óra múlva átszállhattunk az északabbra fekvő Oulu városába tartó járatra. A Finnair járatain a poggyásztar-
tók alá felszerelt kijelzőkön keresztül követhettük a repülési útvonalat, valamint az aktuális magasság, sebesség és 
a külső hőmérséklet értékeit. Ezt kiegészítve a járat kapitánya üdvözölte az utasokat, mely során az időjárási körül-
ményekről is információt adott nekünk. Ez egy kiváló lehetőség volt arra, hogy tanulóink angol nyelvtudásukat hasz-
nosítva pontosabb képet kaphassanak a finnországi időjárásról. Oulu repterén nagy öröm volt újra találkozni finn 
kollégáinkkal és üdvözölni a vendéglátó családokat. Első esténket egy Ouluhoz közeli településen, Muhosban talál-
ható Hyrkki iskolában töltöttük, ide érkeztek meg aznap este a török és portugál gyerekek és kollégák is.  
1. nap – A szállások elfoglalása 
   Érkezésünk napján óráinkat először egy órával kellett előrébb állítani, ám az első reggelen még egy órával meg 
kellett toldanunk, hiszen az óraállítás is erre az időpontra esett. A tavaszi napfordulót követően az északi félgömb-
ön meghosszabbodott nappalok ekkor váltak számunkra is érzékelhetőbbé, mivel szállás-
helyünk igen közel volt az északi sarkkörhöz. 
Az első kellemes meglepetés a finn reggeli volt, amit az iskolában fogyasztottunk el. A sok 
egészséges és változatos étel közül az egyik legmeglepőbb számunkra a tejberizs íze volt. 
A finnek ugyanis nem édesen, hanem sósan fogyasztják. Az ízletes reggeli után a gyereke-
ket finn családok várták, akik saját otthonaikba fogadták őket egy hétre. Tanulóink ekkor 
ismét nagy hasznát vehették angol nyelvtudásuknak, mivel a finnek igen jól beszélnek an-
golul. Az ismerkedés és az ottlétünk során sok idegen nyelvű kifejezést tanulhattunk egy-
mástól. A résztvevő országok tanárai, köztük mi is, az oului Nallikari Campingben szálltunk meg, csupán néhány 
méterre a Botteni-öböltől. Bár hullámzó tengerrel nem találkoztunk, mivel a víz vastagon be volt fagyva, a táj gyö-
nyörűségéből ez mit sem veszített. A rénszarvasok társasága, a friss és üde levegő, a sok fa és vastag hótakaró 
látványa legalább olyan élményt biztosított, mint amilyet a homokos tengerpart nyújtott volna. 
2. nap – Iskolák bemutatkozása, bűvész show 
   Amikor az első napon áttekintettük a következő napok tevékenységét, láttuk, milyen izgalmas és eseménydús 
programok várnak ránk. Délelőtt egy jó hangulatú megnyitó ünnepség keretében mutatkozott be a török, a finn, a 
portugál és a két magyar iskola. A rendezvény végén az országok himnuszát hallgattuk és 
énekeltük. A finn iskola minden tanulója és tanára megtisztelt bennünket jelenlétével és lel-
kesen tapsoltak a műsorszámokat követően. 
Ebéd után egy finn bűvész szórakoztatta a közönséget. Tanítás után a vendég tanulók a 
szállásadó családokhoz mentek "haza", a tanárok pedig értekezletet tartottak a projekt 
soron következő teendőiről. Az iskola igen jól felszerelt, mégis az a természetesség fogott 
meg bennünket leginkább, ami a gyerekek és tanárok kényelmét is hivatott szolgálni. Ilyen 
volt például az egész iskola területén történő zoknis közlekedés. A finn iskolákban ugyanis 
a bejáratnál cipőtartókra helyezik a gyerekek (és a tanárok is) cipőiket (most még csizmáikat), és a folyosóktól 
kezdve a tantermeken át, az ebédlőig mindenhol élvezhetik a szabadabb láb érzését. A tantermekben fitball lab-
dákon is végig lehetett „ülni” egy tanórát, akinek erre szüksége volt éppen, tantermenként egy ilyen labda ugyanis 
biztosított volt. Az iskolai ebédlő tágas, színes, praktikus és kényelmes is volt. A főszerep mégis az ételeken volt. Az 
egészséges ételekben gazdag, vegetáriánus menüvel is ellátott önkiszolgáló ebédlőben a diákok változatos, friss 
alapanyagokból készült, salátában és halban bővelkedő menzaebédet kapnak, amelyet maguk szednek ki, oszta-
nak be, valamint a maradékokat biohulladék-tárolókba gyűjtik. A tányérokat, evőeszközöket, poharakat és tálcá-
kat is maguk viszik vissza. Az ebéd mindig vagy csak levesből, vagy csak főételből áll, de mindig van friss tej, ke-
nyér (teljes kiőrlésű) és vaj, amiből annyit ehetnek, amennyit szeretnének.  
3. nap – Havas játékok (szánhúzás, síelés), befagyott tenger 
   A hosszú szüneteket (15 és 30 percesek) a kinti fagyos levegőn futkorászással töltik a 
gyerekek, ahogy a testnevelésórák nagy részét is kültéri (havas) játékokkal töltik. Ezek 
egy részén mi is részt vehettünk. A szánhúzás mellett síelési lehetőséget is biztosítottak. So-
kak lábára először került síléc, de az alapos felkészítés után mindenki ügyesen haladt vé-
gig a gyakorlópályán. Délután még megtekintettük az intézmény legújabb részlegét is:  



 

 

ERASMUS + PROJEKT 

 NYÁRI KERÉKPÁROS TÁBOR 
 

A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre idén is 
megrendezi nyári táborát. Időpont: július 16-
20.; cél: Bugac környéke; szállás: Kiskunfél-
egyházán, kollégiumi szobákban.  

 

Várható közös költség (szállás, két meleg étkezés, belé-
pők) kb. 12000 Ft/fő, alapítványi támogatás lehetsé-
ges.  
Érdeklődni Horváth János igazgatóhelyettes úrnál lehet.  

az óvodát, majd vacsora után a befagyott tenger jéghideg levegőjű strandján és persze magán a jégpáncélon sétál-
gattuk. Itt még tartja magát a tél, de a nappalok egyre hosszabbak, így este 10 óra felé is némi fény szűrődik felénk 
a nyugati horizontról. Pár hónap múlva majd szinte le sem nyugszik a nap, s az emberek önfeledten fürdőznek az alig 
20 fokos tengerben. 
4. nap – Utazás Lappföldre, vendégségben a Mikulásnál, Husky Safari, Svédországi kiruccanás (vacsora az 
Ikeában, Haparandában) 
   Bár utazásunk hamarosan véget ér, és hamarosan elbúcsúzunk a finnországi téltől, a szívünkben sok melegséget 
gyűjtöttünk a vendégszerető finn emberektől. A megannyi boldog finn gyermek, kedves tanár és vendégszerető szü-
lők naponta megajándékoztak bennünket meleg szívükkel, gondoskodásukkal. A programok, 
melyeken velük együtt részt vehettünk, egy életre szóló élményt nyújtanak. A hét egyik leg-
emlékezetesebb programja szerdán köszöntött ránk: az északi sarkkörön áthaladva egy 
lappföldi Husky szafari parkban jártunk. Az igen barátságos Husky kutyákat jól megdolgoz-
tattuk. A tíz kutyus által húzott szánon megtett 2 km-es út alatt ámulattal tekintettünk a minket 
körülvevő tájra és a kutyák szánhúzó erejére. Ezután átsétáltunk az északi sarkkörön, és má-
ris a Mikulás irodájában találtunk magunkat. Bent az irodában újra átélhettük a karácsony 
hangulatát. Bár már a húsvétra készülünk, Rovaniemiben tettünk egy kis időutazást, amikor a Mikulás („Joulupukki”) 
mellé ülhettünk. A Télapó manóival („elf”), Rudolffal és a többi rénszarvassal való találkozás csodálatos élményével 
léptük át a finn határt, hogy már svédországi Ikeában fogyaszthassuk el a vacsoránkat. A visszafelé vezető úton a 
finn, portugál, török és magyar gyerekek szünet nélkül mesélték egymásnak gazdagabbnál gazdagabb élményeiket. 
Mi felnőttek sem voltunk ezzel másképp, hiszen az igazi Mikulással való találkozás minden gyermek álma, még akkor 
is, ha felnő!   
5. nap – Kortárs mediációs gyakorlatok, hóeséses élményfürdő az Eden Spa Hotelben 
   Csütörtökön délelőtt folytattuk a kedden megkezdett műhelymunkákat. A portugálok után végre a makói küldöttség 
is bemutathatta az erőszakmentes kommunikáció és a kortársi mediáció terén szerzett tapasztala-
tait. Elsőként az "elfújja a szél azokat.." nevű székfoglalós játékot játszottuk el a tanulók nemzetkö-
zi csapatával. Utána egy kortársi mediációs helyzetet mutattak be tanulóink (Lenhardt Ákos, Kere-
kes Ákos és Szekeres Lázár) angol nyelven. Végül a tanárokat is bevonva a tanulók közvetítettek 
közöttük – persze csak elképzelt helyzeteket imitálva. A miénk után a baki iskola játékos foglalko-
zásai következtek. 
Ebéd után Oulu város központjából gyalogszerrel vonultunk ki a Botteni-öböl partján található fe-
dett uszodába. Az élményfürdőzést mindenki nagyon szerette, s bátorságunkról is tanúbizonyságot 
adtunk, amikor a belemerészkedtünk a kültéri, amúgy 20 fokos medencébe. Ebbe a medencébe be 
lehetett merészkedni a beltéri melegből és a kívülről egyaránt. Aki előbbi módját választotta a 
hideg vízbe merülésnek, annak nehezebb dolga volt megbarátkozni a csapvíz hőmérsékletű medencével. Ám voltak 
olyanok is, akik előbb a kinti hidegből bátorkodtak a vízbe ugrani. Talán most értettük meg igazán, milyen szeren-
csénk van a nyári 22-24 fokos Balatonunkkal. Bár kétségtelen, ritkán van arra lehetőségünk itthon, hogy egy kültéri 
medencében úszkálva hó fedje be a fejünket, ugyanis ezen a napon havazott is! A fürdő után a tanulókat a vendég-
látó családok vitték magukkal, míg a tanárok megtartották utolsó munkavacsorájukat. Ezen az estén a télnek búcsút 
intve még hóemberünket is megépítettük, és abban bízva kémleltük utoljára a sötét égboltot, hátha végre megpillant-
juk azt a bizonyos sarki fényt. 
6. nap – Kortárs mediációs gyakorlatok, a találkozó zárása 
   Pénteken délelőtt bepillantást nyertünk a finn iskola mindennapi életébe. A tanulók különböző tanórákra ülhetnek 
be, a tanárok pedig szinte minden tanterembe benézhettek. Az iskola felszereltsége és eszközellátottsága rendkívüli. 
Korszerű oktatási eszközök széles tárháza fogadott bennünket. A technika tanteremben varrógépekkel, különféle kézi 
szerszámokkal találkoztunk, az énekórákon pedig gitárok, zongorák, dobok segítségével lehetett elmélyülni a hangok 
világába. A tantermek elrendezése a kényelmet, a praktikusságot tükrözte, ahol a gyerekek könnyedén ülték, állták 
vagy éppen mozogták végig a másfél órás tanórát. A hét vége felé közeledve már annyira megszoktuk, hogy zokni-
ban közlekedünk az iskola egész területén, hogy mi sem volt természetesebb, hogy olykor az egész foglalkozás alatt 
ülünk a földön (mindenféle párna nélkül természetesen). A tanórák látogatását követően a tanárok megtartották a 
találkozó záró értekezletét, tanulóink pedig a viszontlátás reményében búcsút intve köszöntek el vendéglátó család-
juktól. Ebéd után életre szóló emlékekkel vágtunk neki a hazaútnak. Fáradtak voltunk, és az élmények kavargó nyüzs-
gésével érkeztünk haza, ahol ismét a tavasz köszöntött ránk. Köszönjük, Erasmus+, köszönjük Finnország – KIITOS! 
 

Gulyás Attila és Kerekesné Dócs Nikoletta (kísérőtanárok) 



 

 

MISSZIÓS KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE 
   Már alig vártuk, hogy elérkezzen a nagy nap. Gyerekmissziósok és családjaink 
keltünk útra, hogy megismerkedjünk egy másik nép szokásaival, az indiánok kultúrá-
jával. 
   Reggel a plébánia elé jött a busz és végre felszállhattunk. Az autópályán integet-
tünk a kameráknak, néztük a sok autót, kamiont, egy kicsi dugóba is keveredtünk. 
   Megtekintettük Az inkák aranya kiállítást. Lehetett VR-t is nézni, láttunk sok arany-
kincset, lehet pecséteket gyűjteni, kisfilmeken bemutatták az indián nevezetességeket. 
Sok szép és érdekes arany ékszert állítottak ki. Volt egy hatalmas arany trón, kesz-
tyű, lándzsa. A végén kézműveskedhettünk. 
   Finomat ebédeltünk az Iskolanővérek Anyaházában. Találkoztunk Gabriella nővér-
rel, aki nagyon örült nekünk. Fidelis nővér megmutatta az iskolát, kápolnákat, udvaro-
kat. Nagyon tetszett a kápolnában egy felhúzható fal. 
   Délután felmentünk a Citadellához, bejártuk a Gellért hegyet. Gyönyörű volt a ki-
látás, bár az idő eléggé lehűlt, s kicsit esett is az eső. Jót játszottunk egy ottani ját-
szótéren és sokat trambulinoztunk. Majd a Sziklakápolnát nézhettük meg, ahol a pálos atyákkal találkozhattunk. 
Ünnepi Szentmisén vettünk részt, ahol egy fiú elsőáldozó lett, előtte keresztelkedett. Nagyon érdekes volt ez a ká-
polna egy hegy belsejében – a hőmérséklete kellemes a meleg gyógyvíz miatt. 
   Este izgalmas volt haza utazni, filmet is néztünk. kilencre értünk Makóra. Csomó fényképet készítettünk, így sokat 
tudunk mesélni a többieknek is. 
   Szuper volt, meglepetésekkel teli, ez a nap.            A Gyermekmissziósok 

HIT-ÉLET 

KÖNYV-PAPÍR-OLLÓ ANGOL NYELVI VERSENY 
 

A SZIGNUM 7.a, kéttannyelvű osztálya részt vett a Karolina Iskola által 
szervezett Könyv-papír-olló című angol nyelvi csapatversenyen. Az előze-
tes feladat során, a 3 fős csapatoknak, egy angol nyelvű regényt kellett 
elolvasniuk, s készíteniük kellett egy a regényt reklámozó színes, kreatív 
plakátot. A verseny napján, a versenyző csapatok a regényre vonatkozó 
feladatlapot töltöttek ki, majd ezt követően minden csapat egy-egy 5 
perces színdarab jelenetet adott elő a regény alapján. Iskolánk 6 csapa-
ta szép eredményeket ért el az országos mezőnyben: 7., 9., megosztott 
11.és 14.helyezést értek el. A csapatok tagjai: 7. hely: Szabó Bernadett, 
Hatvani Viktória, Vajka Alexa. 9. hely: Föedl Ferdinánd, Baranyi Márkó, 
Halmágyi Gábor. 11. hely: Ágoston Eszter, Tar Bernadett, Vadlövő Kata-
rina, Jernei Ákos, Tóth Bence, Szabó Tamás, Dékány Marcell, Nándori Mária, Kurunczi Tamás, Gyüre Brigitta. 14. 
hely: Fekete István, Juhász Martin, Tanács Barnabás. Gratulálunk! Felkészítő tanárok: Leo Jon Langlois, Miklós Júlia, 
Baloghné Kovács Éva. 

Fotó: Ádók Zsanett 

HITTANVERSENY  
 

   Az „ŐÁLTALA , ŐVELE ÉS ŐBENNE ” Karolina Hittanverseny - az egyházmegye általános 
iskolás diákjai számára - meghirdetett versenyen hat tanuló vett részt a SZIGNUM-ból. 
   A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve ebben az évben az Eucha-
risztia biblikus, liturgikus alapjait kellett körüljárni a versenyre készülőknek. Valamint kisebb 
helytörténeti kutatást végeztek a plébánián és környezetünkben az 1938-as Eucharisztikus 
Világkongresszussal kapcsolatban fennmaradt emlékeket keresve. 
   A verseny 3 fordulóból áll. Ebből már két fordulón túl vagyunk. 
   Az első forduló feladatlapjait a Karolina Iskola honlapjáról töltöttük le. A második fordu-
lót az egyházmegye 6 helyszínén rendezték meg a Kateketikai Iroda segítségével. A mi 
csapataink Békéscsabára utaztak április 10-én, szerdán. 4. osztályból: Ádók Kitti, Szabó 
Hanna, Erb Milán, az 5. osztályból: Bartha Ágota, Tamás Enikő, Mészáros Botond. 
   A második fordulóra egy plakátot/tablót kellet készíteni. Ez lehetett papír alapú, de di-
gitális is. A tablón meg kellett jeleníteni azokat az emlékeket, amelyeket a plébánián találtunk az 1938-as Eucha-
risztikus Kongresszusról. Ez lehetett fénykép, ima, ének, de akár egy interjú szövege is. Emellett a helyszíneken a 
versenyző csapatok feladatlapot oldottak meg. A plakátot és a feladatlapot a helyszínen értékelték és eredménye 
együtt adta a pontszámot. A legjobban sikerült plakátok/tablók készítői különdíjban részesülnek. Ezen a fordulón 
az 5. osztályosok I. helyezést értek el, így továbbjutottak, a 4. osztályosok II. helyezést szereztek. 
A harmadik fordulóba a kategóriájában első helyet megszerzett csapat kerül be, amely május 18-án lesz a Karoli-
na Iskolában Szegeden a Karolina Majális keretében. Mindkét csapat példamutatóan készült erre a versenyre és 
nagyon szépen szerepeltek a békéscsabai megmérettetésen. Gratulálunk nekik.        Reiszné Surinás Piroska tanárnő 



 

 

MISSZIÓ A MAKÓI IFJÚSÁGI PASSIÓ 
 
   A dramatikus játékon volt a hangsúly a virágvasárnapi szentmisén 
előadott, zenés-énekes elemekkel kiegészített passióban a Szent Ist-
ván király templomban. Az ünnepi hagyományok részeként Jézus 
szenvedéstörténetének bemutatása előtt volt barkaszentelés és kör-
menet is.  
   A keresztények által ma ünnepelt Virágvasárnap a Húsvét előtti hete-
dik nap, a Nagyhét kezdete. Ekkor a katolikusok barkaszenteléssel és 
körmenettel emlékeznek Jézus Jeruzsálembe való bevonulására. Ezt kö-
vetően mutatják be a templomokban a passiót, amelynek Makón már 
komoly hagyományai vannak. A belvárosi Szent István király templom-
ban évek óta zenekari kísérettel adják elő Krisztus szenvedéstörténetét, 
amely már másodszorra dramatikus játékkal is kiegészül. Az idén is he-
tek óta készült 25 felnőtt és diák, hogy a több mint félórás darab mon-
danivalóját minél tökéletesebben közvetítsék a hívek és az érdeklődők 
számára. – Ez a feladat egy misszió, hiszen a szereplők közt többen 
voltak, akik vallásukat nem gyakorolják vagy meg sincsenek keresztelve. 
Mégis szívesen vállaltak szerepet és kivették a részüket a munkából, 
tehát a magokat elvetettük – foglalta össze az esemény jelentőségét 
Pálfai Zoltán. 
   A plébános ezúttal is vállalta Jézus szerepét, zsoltár és prófétai szö-
vegekkel egészítette ki a Mészáros Ildikó rendező-dramaturg által ösz-
szeállított forgatókönyvet, melynek keretes szerkezetét egy tábortűzi élmény adta. A főbb szerepekben Kiss József 
katekéta tanítványai, a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói, a Szent István 
Egyházi Általános Iskola jelenlegi és volt diákjai, és az egyházközség tagjai szerepeltek. A különleges passió komoly 
közösségformáló erőnek is bizonyult, hiszen gyerekek és felnőttek közös munkájának köszönhetően jött létre. A sze-
replők játékán keresztül megelevenedő szenvedéstörténet a Szent István Zene- és Énekkar és a SZIGNUM kórusa elő-
adásával vált teljessé. A premiernek tekinthető alkalmon előadáson részt vett Makó polgármestere, Farkas Éva Erzsé-
bet is.                             Szabó Anita 

ISTEN VELED, MISSZIÓS KERESZT! 
 

   A SZIGNUM iskola diákjai, pedagógusai búcsúztatták el 2019. március 19-én 
reggel a Missziós keresztet, amely egy hétvégét töltött Makón, a Szent István 
Király templomban.  
   A Missziós kereszt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (Budapest, 
2020. szeptember 13-20.) szimbóluma, Ozsvári Csaba (1963-2009) ötvösmű-
vész alkotása. A 2007-ben készült kereszt közel három méter magas, bronzborí-
tásokkal díszített. Leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jele-
nik meg, a páva szimbólum által pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. A ke-
reszt egyben ereklyetartó is. A tölgyfakeresztet 26 magyar szent és boldog 
ereklyéi díszítik.  
   A templomba belépve és a keresztet meglátva a sokszor izgő-mozgó, eleven 
nebulók is elcsendesedtek. Arcukon őszinte kíváncsiság, áhítat tükröződött. Figyel-
mesen, átszellemülten szemlélték a keresztet, amely minden jelenlevőt megérin-
tett. Közös énekekkel és imával búcsúztattuk, majd a rövid szertartás végén a 
NEK jelképétől osztályonként is elköszöntünk. Térdet hajtottunk előtte, majd egy 
rövid elcsendesülés alatt alkalmunk nyílt közvetlen közelről megszemlélni ezt a 
szenteket virágzó fát. Imával kísérve engedtük útjára.  
   Tanulóinktól idézek: „Jó volt együtt lenni a kereszt körül.” „Hatalmas nyugalom és 
békesség töltött el.” „Szinte éreztem szentjeink jelenlétét, segítő szándékát.” 
   Makóról, Battonyára szállították tovább az ereklyetartót. Isten veled, Missziós 
kereszt! A Jóisten áldása kísérjen utadon! 
 
Ima: Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszent-
ségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, or-
vosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület 
ideje egész hívő közösségünk és népünk lelki megújulására szolgáljon! Ámen         

 Szalainé Bálint Rózsa tanítónő 

HIT-ÉLET 



 

 

A SZIGNUM FOCICSAPATA EZÜSTÉRMES A  
SZENT LÁSZLÓ FOCITORNÁN! 

   Szent József ünnepe táján, március 23-án öt csapat részvételével zajlott 
a Szent László évhez kapcsolódó labdarúgó torna folytatásaként meg-
szervezett vándorkupa a szegedi Karolina Gimnázium tornatermében. A 
CsaládKözPont által szervezett torna célja az volt, hogy férfiak számára 
szóló közösségi alkalmakat teremtsenek.   A szurkolóknak köszönhetően is 
emelkedett hangulatban telt az esemény, a csapatok pedig végig nagyot 
küzdve játszottak a mérkőzéseken. Alaposan elfáradtak az egyházi kö-
zösségekből, plébániákról érkező csapatok, így a meccseket követően 
jóízűen fogyaszthatták el a pörköltet. 
Ami az eredményt illeti, a szervezők igyekeztek hangsúlyozni azt, hogy minden részt vevő győztesnek számít. A do-
bogó aljára a Mórahalmi Apukák csapata ért fel, második lett a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Kol-
légium SZIGNUM csapata, míg a kupát a Szeged-Belvárosi Plébánia szerezte meg. 
   A SZIGNUM csapata két győzelemmel, egy vereséggel és egy döntetlen utáni megnyert hetes-párbajjal jutott a 
dobogó második fokára.  
   Iskolánk csapatában pályára léptek: Pálfai Zoltán, Csapó Tibor, Szűcs Gábor, Gregor Csaba, Puskás Kornél, Gu-
lyás Attila, Kiss Zoltán, Varga Péter.  Gratulálunk és további sikereket kívánunk! 

SZIGNUM OLDAL 

TESZ-VESZ SZIGNUM 
 

Az egyházmegyei kezdeményezés 2008-ban indult el azzal a céllal, hogy 
környezetük javítani valóira hívja fel a fiatalok figyelmét szociális, kulturális és 
pedig ökológiai téren. A szervezők azzal a reménnyel bocsátották útjára a 
Tesz-Vesz Tavasz programot, hogy a diákok maguk veszik észre a környeze-
tükben lehetséges feladatokat és végre is hajtják azokat. A makói SZIGNUM 
diákjai minden esztendőben bekapcsolódnak a munkába, az idén a kollégium 
udvarát tették rendbe és szépítették meg szüleikkel és segítőikkel együtt.  

FÜRKÉSZ 
 

Király(i) kiskutyák - A Pembroke welsh corgi kutyafajta: 
 
Alacsony lábú, hosszú testű, éber, eleven kis kutya. Feje olyan, mint a rókáké: koponyája 
széles, lapos. A corgi nemcsak küllemében hasonlít a rókára, de viselkedésében is. Okos, 
bátor, erős, ravasz, azt is mondhatnánk: "dörzsölt" kutya. Rövid lába ellenére rendkívül 
gyors és fürge mozgású. Minden helyzetben feltalálja magát. Fogékony, intelligens.  
A gyerekeket nagyon szereti, velük rendkívül türelmes. Energikus, értelmes fajta. Ragaszko-
dik a gazdájához és annak családjához. Idegenekkel szemben bizalmatlan, de nem 
harapós; inkább óvatos természetű. 
Nagyszerű falkakutya, híres nyájőrző, de vadászkutyának is használják, főként Angli-
ában. Társként is bevált. Nem túl ugatós, nem túl igényes, különösebb gondozásra, 
ápolásra nem szorul, szőrét elég hetente egyszer átfésülni. 
Könnyen tanítható fajta, minden vágya, hogy gazdája kedvében járjon. Imádja, ha 
labdázhat vagy más hasonló tevékenységet végezhet.  
 

HÚSVÉTI ÖRÖMKÖRTÁNC 
A Boldogasszony Forrása szervezésében  

2019. május 4-én, szombaton 10-kor. 
A zenék és lépéseink Húsvét  

örömébe vezetnek át.  
Tánctudás nem szükséges.  

Mindenkit szeretettel várok:  
Kinga nővér  

www.boldogasszony.hu 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

                 
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
Április: Tojásból lesz a csoda? 
 
„Sün” kelt ki a tojásból – különle-
ges állat cseperedik a Fővárosi 
Állatkertben 
   Egészséges hangyászsün utód 
cseperedik a Fővárosi Állat- és 
Növénykertben, ami igen jelen-
tős szakmai sikernek számít. A 
világon csak nagyon kevés állat-
kertben foglalkoznak ezekkel az állatokkal, az pedig még 
ritkább, hogy szaporítani is sikerüljön őket. Ez még a han-
gyászsünök őshazájának számító Ausztrália állatkertjeiben is 
kivételesnek számít, azon kívül pedig csak néhány alkalom-
mal fordult elő hasonló siker. 
A jelenleg három hónapos állatot a közönség egyelőre még 
nem láthatja, mert az első hónapokban különösen fontos, 
hogy a kölyök a legteljesebb nyugalomban, zavartalanul 
fejlődhessen. A közönség az állatkert Facebook-
oldalán tekintheti meg a jövevényt.  
   A hangyászsünök a legkülönösebb állatok közé tartoznak, 
hiszen emlős létükre nem eleven utódokat hoznak a világra, 
hanem tojásokkal szaporodnak. Rajtuk kívül az emlősök kö-
rében egyedül a kacsacsőrű emlős tojásrakó. A nőstények 
22-24 nappal a párzás után rakják le 13-17 milliméter át-
mérőjű, puha és bőrszerű héjú tojásukat, amelyet az elkövet-
kező tíz napban ideiglenes képződményként megjelenő hasi 
költőerszényükben költenek ki. Általában 45-55 napos korá-
ig marad az erszényben, a tüskéi azonban csak azután kez-
denek el nőni, hogy kiköltözik addigi helyéről. Kétszáz na-
pos korárára, amikor a tejről végleg átáll a hangyákra és 
termeszekre, rendszerint már egy kilogrammnál is nehezebb. 
   Bár a hangyászsünök különféle apróbb bogarakat és 
azok lárváit, valamint férgeket is fogyasztanak, legfőbb 
táplálékukat a különféle hangyák és termeszek alkotják. 
Rendkívül ügyesen ásnak, és erőteljes karmaikkal még a 
termeszvárak oldalát is képesek felszakítani. Sajátos 
„csőrük” alakjánál fogva szintén alkalmas a túrásra, ráadá-
sul az állatnak kiváló a szaglása, és még a „csőrön” találha-
tó elektromos érzékszerv is segíti a táplálék felkutatását. 
Apró szájukból 15-18 cm hosszú, ragacsos nyelvet képesek 
kiölteni. Ezzel könnyen hozzáférnek a járatukban rejtőző 
hangyákhoz, termeszekhez.  
 

Gondolatok: Az anyaságról 
Május első vasárnapja –  

Anyák napja:  
• A legjobb gyerek mögött is áll 

egy anya, aki már többször 
érezte azt, hogy valamit na-
gyon elrontott.  

• Rendet tartani gyerek mellett 
olyan, mint havat lapátolni hó-
esésben. 

• Aggódom, tehát anya vagyok. 
• Amikor más boldogsága a te boldogságod, az anyai sze-

retet. 
• Gyereket nevelni mindenki tud, kivéve azokat, akiknek 

van.  

ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG:  

Egy perc humor:  „Remélem, csak a fülem látszik ki!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyere velünk moziba! 

Filmajánló: Manu, a legsirályabb fecske  –  
német animációs családi kaland-vígjáték 

Manu, a kis fecske világéletében azt 
gondolta magáról, hogy Ő is sirály, 
csakúgy, mint szülei. Igyekszik úgy 
halászni és repülni, ahogy Ők, ám 
nem olyan tehetséges, mint azok a 
madarak, akik felnevelték. Egy este a 
ravasz és gonosz patkányok elcsen-
nek egy tojást, melyre Manunak kel-
lett volna vigyázni, társai száműzik a 
fészekből. Miután elhagyja otthonát, 
új barátokra lel a mókás gyöngytyúk, 
Parzival valamint két kis duci fecske személyében. Amikor 
a sirályok vonulását egy hatalmas vihar fenyegeti, Manu 
és társai összeszedik minden bátorságukat, hogy meg-
mentsék a kis fecske családját. 
HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  

Robert Bradford újrahasznosított játékai 
 

   Robert Bradford hatalmas műanyagbi-
gyókból készült szobrainak alapanyagai 
gyerekjátékok, kiszuperált háztartási hol-
mik. Már gyerekkorában hosszan elbabrált 
pár aprósággal, összeragasztgatta, feste-
gette 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 kiállí-
tásokon is szerepelnek. 



 

 

HÍREK 
Nemzetközi gitáros sikerek 

A Szerbiában 2019. március 28-án megrendezett To-
polyai Nemzetközi Gitár-
versenyen Binecz Márton 
(4.a) I. helyezést ért el. Fel-
készítő pedagógusa Rónai 
Dániel volt. Gratulálunk a 
kiemelkedő eredményhez!  
A VI. Szegedi Nemzetközi 
Gitárfesztiválon Binecz Márton (4.a) az I. korcsoport-
ban 3. helyezést ért el. Gratulálunk a MÁI és Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékének és felkészítő tanárának, 
Rónai Dánielnek.  

Országos zenei eredmény 
A IV. Abonyi Országos Trombita- és Rézfúvós Kamara-
zenei Fesztiválon, 2019. április 3-án a Magán Zeneis-
kola Onion Brass Sextettje arany minősítést ért el, 
amelynek tagja volt Antal Tamás (8.b) trombitával. Fel-
készítő tanáruk Papp Miklós volt. Gratulálunk! 

Focilabdákat kapott a SZIGNUM 
Nagyvonalú meglepetésben volt ré-
szünk: Tóth-Kása György és felesége, 
Anikó 16 futball-labdával ajándékozták 
meg  iskolánk osztályait. Köszönjük má-
sodikos és hatodikos tanulónk szüleinek 
a kedves felajánlást, amellyel diákjaink 
délutáni szabadidős tevékenységéhez 
járultak hozzá.  

Majorette eredmények 
Kaposvári Dorina Liza és Széll Zoé (5.b) kiválóan sze-
repeltek az április 6-án, Tatabányán rendezett V. Or-
szágos Majorette Bajnokságon: junior pom mini kategó-
riában I., trióban III. helyezést értek el. Dorina egyéni-
ben az V. helyet szerezte meg. Gratulálunk a Makói 
Majorette Egyesület versenyzőinek! 

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 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2019. április - május 

27. szo Patrona – jubileumi ünnepség 

28. v Osztálymise: 3. évfolyam 

30. k 8. évf. végleges felvételi eredmény 

MÁJ. 
1. sze 

Munkaszüneti nap. Munkás Szent József 
ünnepe 

5. v 9 ó Anyák napja (Ünnepség a templom-
ban a második évfolyam előadásában) 

6-7. 
h du. – k de. 

Ebédfizetés 

9. cs Boldog Terézia anya nap – zarándok-
nap az iskolaközösség számára, amely-
re a szülőket, nagyszülőket is hívjuk 

15. sze Angol célnyelvi mérés 6. a és 8.a osztá-
lyokban 

17. p Jubileumi tartományi sportnap a SZIG-
NUM-ban 

19. v Osztálymise: 7. évfolyam 

22. sze Idegen nyelvi mérés 6.b és 8.b osztá-
lyokban 

25. szo Egyházmegyei Zarándoklat és Találko-
zó Óföldeákon 

SPORT, SPORT, SPORT 
 

Kick-box kiválóságok 
Az Országos Kick-Box Diákbajnokság és Országos Kick
-Box Csapatbajnokság Békéscsabán, március 23-án 
rendezett döntőjén Pusztai Ábel (2.b) az 1., Modok 
Csaba (3.b) a II. helyen végzett. Gratulálunk a Makói 
Királyteam Kick-Box Akadémia tagja-
inak.  

Taekwon-do siker 
Juhász Laura (5.b) a Telekgerendáson 
rendezett I.T.F. Taekwon-do Fehér 
kupán, 2019. április 20-án kiváló 
eredményeket ért el. Formagyakorla-
tokban a dobogó legfelső fokára 
állhatott, küzdelemben pedig ezüstér-
mes lett. Gratulálunk! 
 

EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT ÉS TALÁLKOZÓ 
MINDENKINEK2020 

 

„Keljünk útra, hogy életet merítsünk!” 
 

2019. május 25. szombat 
A PROGRAM RÖVIDEN 
9:00                Gyülekező a földeáki Szent László Temp-
lomban  
9:45                Indító gondolatok 
10:00               Közös indulás Földeákról a Szent László 
templom elől. Közös Zarándoklat 4 állomással 
11:30 körül    Érkezés Óföldeákra 
12:00-13:00    Közös ebéd, amely regisztrációhoz kötött 
13:00              Hittanos találkozó 
13:00-13:30    Karolina Iskola diákjainak műsora 
13:30:14:00    Csergő banda koncertje 
14:00-15:00    Szentségimádás a templomban és egész 
délután szentgyónási lehetőség 
15:00               Szentmise a templom előtti téren, 
főcelebráns dr. Kiss-Rigó László megyés püspök 
16:00              A program zárása 
Útirány: Földeák Szent László Templom – Óföldeák Szűz 
Mária Keresztények Segítsége Templom (6,3 km) 

SZENT GELLÉRT ÖSZTÖNDÍJ 2019.  
 

A Pro Paedagogia 
Christiana Alapítvány 
idei esztendőben kiírt 
pályázatán két tanu-
lónk részesült támo-
gatásban, Dohar Ár-
min Arnold  (3.b) és 
Gulyás Regina (6.b). 
Gratulálunk! 


