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A Szent István Egyházi Általános Iskola   

és Kollégium havilapja 

2018/2019: BÁTOR ÉV 

PÜNKÖSDI KAPUDÍSZÍTÉS 
   Június 9-én, Pünkösdvasárnap a 
hagyományoknak megfelelően 
feldíszítjük a templom kapuját. 
Ehhez szeretnénk kérni virágfel-
ajánlásokat, melyeket szombat 
estig a sekrestyében helyezhetnek 
el. Köszönjük! 

GYERMEKNAP:  
MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA 

ÜNNEPELJÜNK! 
 

Gyertek ide, gyerekek, 
ez a ti ünnepetek! 

Legyen vidám kedvetek! 
Öltözzetek szép ruhába, 

elmegyünk egy nagy sétára, 
felülhetünk a hintára. 

Finom ebéd vár ma rátok, 
ahogy máskor kívántátok, 
fagylaltot is nyalhatunk, 
játék közben kacagunk. 
Nemrég ünnepeltük az  

édesanyákat, 
akkor ti vittétek a virágot. 

Köszönteni a tanárokat is ok, 
szeretetet, tudást tőlük is kaptok. 

Együtt örüljünk egymásnak, 
akit kaptunk élettársnak. 

Szülőanyák, tanítók, 
ők értetek, ti értük legyetek jók! 

(Tóth Sarolta) 

PEDAGÓGUSNAP:  
JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJA 

„Vezesd őket, utat ne tévessz, 
S magadhoz mindig hű maradj, 

Mert élen állsz, és messze látszol, 
Sose feledd: példa vagy!” 

(Nagy László) 

ŐRI ISTVÁN:  
NYÁRKÖSZÖNTŐ 

véget ér 
a hideg tél 
elszalad 

a tavasz már 
virágos rét 

fecskenóta 
itt a nyár! 
itt a nyár! 

végre itt vagy 
végre itt vagy 
Aranyszemű 
Napsugár! 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
 

    A makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium végzős tanulói 
szeretettel meghívják Önt és kedves családját a 2019. június 16-án tartandó 

ballagási ünnepségükre. Virágátadás: 8.00, ballagás: 8.15, szentmisével 

egybekötött ballagási ünnepség: 9.00. 

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek 

Csak álom volt a szép diákvilág 

S mint a fecske alkonyati szélnek 

Ma szárnyat bont egy sereg diák.” 

    (Ady Endre) 

8.a osztály: Almási Máté, Dávid Fanni Beáta, Dobó Annamária, Forgács Gá-
bor Péter, Gabnai Virág, Harkai Márk, Hegyes Tibor Mózes, Horváth Domi-

nik Ákos, Kovács Bálint, Kőrösi Lóránt Kamill, Kurai Klaudia, Márton Barna-

bás, Novák Csongor Barnabás, Pipicz Hajnalka, Schmidt Márk, Szabó Ádám, 

Szabó Bálint Zoltán, Szekeres Petra, Tamás Gálos, Vígh Andrea.  
Osztályfőnökük: Kissné Joó Judit 

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk, 

Lehet, hogy léptünk bizonytalan, 

De indulunk, a szépet, jót akarjuk, 

S érezzük, hitünknek szárnya van.” 

    (Juhász Gyula) 

8.b osztály: Antal Tamás, Bohák Nándor László, Deli Botond, Füleki Balázs, 

Fülöp Soma, Gera Ádám Patrik, Gyenge László, Horváth-Varga Sára Viktó-

ria, Korcsog Rózsa Rozália, Lengyel Boglárka, Nagy Vivien, Rácz Kinga Esz-
ter, Siket Enikő, Tóth Dominik, Tóth Márk Dominik, Tóth-Váczy Debóra, Török 

Petra Melissza, Zsótér Kristóf László. Osztályfőnökük: Kulcsár Judit  



 

 

JUBILEUMI TALÁLKOZÓ BUDAPESTEN 
 
   A jubileumi év egyik fontos rendezvénye volt 2019. április 27-én, Budapesten, a 
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban. A meghívottak a volt iskolanővér tanítvá-
nyok, szakkollégisták, a jelenlegi és egykori kollégák. A cél, hogy velük együtt (is) ünne-
peljük a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Rendtartományának 160 éves jubileumát! 
   A résztvevők a következőket élvezhették: 

• A régi Patrona nyomában: múltidéző séták az épületben 
• Nosztalgia-tánciskola Rózsika nénivel és István bácsival 
• Vissza az iskolapadba: nosztalgiaórák a nővérekkel – Dominika és Kinga nővérünk 

is tartott nosztalgia órát.  
• Rendünk és iskoláink múltja és jelene kiállításokon, több helyszínen – így itt megje-

lent a Szignum is, képekkel, újságokkal, ránk jellemző tárgyakkal és iskolánk életé-
ből készült kisfilmekkel. 

• Gálaműsor a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közreműködésével 
• Kamerával a nővérek között: filmbemutató a közösség életéről, küldetéséről, 

ahogy annak idején nem láthattuk 
• Vacsora az ebédlőben és sátorban az udvaron, 
• a Spárga együttes retró zenéje  
• Esti ima a kápolnában 

   A találkozások, beszélgetések, zenei élmények, film-bemutató, tánciskola – felidézte a 
régi időket, ugyanakkor segített, hogy mindannyian, a korábban végzett diákok, a kollé-
gák és minden megjelent vidáman legyen együtt, és feltöltődve térjen vissza családjá-
hoz.             Hedvig nővér 
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A SZIGNUM EGY NAPJA DÉL-AMERIKÁBAN 
 

   Boldog Gerhardinger Terézia anyára, a Boldogasszony Iskolanővérek rendalapítójára emlé-
kezett meg a hagyományoknak megfelelően május 9-én a SZIGNUM közössége. A közös szent-
mise után játékos, ismeretterjesztő feladatok színesítették a napot, amelynek témája ezúttal Dél
-Amerika volt.  
– Minden esztendőben május 9-én megemlékezünk rendalapítónk, Boldog Gerhardinger 
Terézia égi születésnapjáról. Mivel az idei „Bátor” tanév, ezért a dél-amerikai kereszté-
nyek életörömével és bátorságával akartunk ünnepelni – tudtuk meg Gottfried Katalin M. 
Hedvigtől, az alkalom fő koordinátorától.   
   Az eseményt szervező Boldogasszony Iskolanővérek makói rendháza tagjainak választá-
sa azért esett az idén Dél-Amerikára, mert Terézia anya egy nemzetközi közösséget ho-
zott létre és oktató-nevelő tevékenysége ezen a földrészen is kibontakozott. – Jelenleg öt 
kontinens 35 országában vagyunk jelen. Korábban azt határoztuk el, hogy évente egyet-
egyet megismerünk majd ezek közül, eddig Európában és Afrikában jártunk – avatott be 
a részletekbe a szerzetesnő. Hedvig nővér hozzátette, a rendhagyó nappal szeretnék nem 
csak az adott kontinens természeti és kulturális kincseire akarták felhívni a diákok figyel-
mét, hanem olyan fontos fogalmakat is tudatosítani bennük, mint a környezettudatosság, a 
méltányos vásárlás és a bátorság. Emellett személyes példát is kívántak a fiatalok elé állí-
tani, Mayra Avellar Neves brazil nemzetközi gyermekbékedíjas történetén keresztül.  
   A nap tervezésekor segítségükre volt Fidelis nővér saját perui tapasztalataival, illetve 
figyeltek arra is, hogy tartalmas és színes programokat állítsanak össze, a tematikának 
megfelelően. – Közös szentmise után forgószínpad-szerűen vehettek részt a csapatok az 
állomásokon, amelyet legnagyobb tanítványaink vezettek. Ezeken ismeretterjesztő, játékos 
és ügyességi feladatok várták a diákokat – tudtuk meg. Átkelés az Amazonas folyón, 
missziós telep építése, gazdaságos vízhasználat, a kakaóbab útja, inkák aranya, spanyol 
énekek tanulása – csak egy pár példa a feladványok közül, amelyek Peru, Paraguay, 
Argentína, Brazília jellegzetességeit tárták fel a gyerekeknek.  
    A kedvezőtlen időjárás miatt a közösségi program ezúttal nem a Maros-parton, hanem 
az iskolában került megrendezésre, de ez nem szegte a közösség kedvét. Most sem ma-
radhatott el az ilyenkor szokásos tejszínhabos kakaóból és kalácsból álló tízórai, és az 
ebéd is dél-amerikai stílusú volt. Az ünnep jó hangulatban, sok élménnyel telt kicsiknek-
nagyoknak egyaránt.                               Szabó Anita 
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FÖLDÖN, VÍZBEN ÉS LEVEGŐBEN 
Rendhagyó ABC az iskolanővéri iskolák SZIGNUM-ban rendezett sportnapjáról 

 
Apropó: a Boldogasszony Iskolanővérek 160 éves jubileuma. Az ünnepi tanévben 
fontos célként tűzte ki a közösség azt, hogy a rendi iskolák, missziók diákjai és mun-
katársai jobban megismerjék egymást a közös eseményeken keresztül. 
Bátor: A makói Szent István Egyházi Általános Iskola az idei esztendőt „Bátor” tan-
évként hirdette meg. Választásunkban azoknak az ősöknek, hősöknek példája inspi-
rálta őket, akiknek története 160 évvel ezelőtt kezdődött a Boldogasszony Iskola-
nővérek Magyar Tartománya, 28 esztendeje a SZIGNUM és 320 éve Makó városá-
nak életében.  
Csikósbemutató: Varga Tamásnak és Legény nevű lovának köszönhetően hiteles és 
teljes képet kaphattunk az életformáról és megtapasztalhattuk, mennyire fontos a 
bizalom és a bátorság. Volt ostorcsattogtatás, ruhaismertető és még „anyósverés” is.  
De megmaradnak emlékbe: a parasztolimpia érmei, a megnyitó zászlócskái, a vízi 
vetélkedő SZIGNUM-os labdái, a szelfipontok fotói és amit a szívünk őriz majd: az 
együtt töltött idő szép pillanatai. 
Fáklyák: a karikáknak megfelelően öt, amelyeket a jubileumi gyertyáról gyújtottak 
meg a város és a csapatok képviselői. Megnyitó ünnepségünk és eredményhirdeté-
sünk alatt is kitartóan lobogtak (némi füst kíséretében ☺).  
Győztes: minden résztvevő az volt, de akadt, aki már másutt is bizonyított: vendé-
günk volt Osváth Dóra junior világbajnok és felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes kick-
box versenyző, a Patrona iskola volt diákja. Nem csak segített az érmek kiosztásá-
ban, de a sport nehézségeiről és szépségeiről is előadást tartott a résztvevőknek.  
Hangulatos előeste: ebben volt részük a Patrona és a Svetits diákjainak, akiket Sanci 
szakács finom bográcsossal, a vendéglátó pedagógusok és önkéntes diákok fagyi-
val, közösségépítő játékokkal, tábortűzzel és énekléssel is vártak.  
Imádságok: a nővérek vezetésével, Gerhardinger Boldog Terézia anya sporttal kap-
csolatos gondolatai hangzottak el, miközben a jubileumi logó rétegenként vált tel-
jessé. Pálfai Zoltán atya a láng gyújtásával kapcsolatban arra is felhívta a figyel-
münket, hogy soha ne adjuk fel küzdelmeinket. Éneklésünket hangszeres kísérettel a 
Makói Magán Zeneiskola tagjai segítették, akik térzenével is várták a csapatokat.  
Jubileum: Kettős évfordulóra emlékeznek az idei tanévben a Boldogasszony Iskola-
nővérek; 185 esztendeje alapította meg kongregációjukat Gerhardinger Boldog 
Terézia és 160 évvel ezelőtt jött létre a Magyar Tartomány.  Az ünnepi tanév meg-
nyitója a Parlament felsőházában volt, az esztendő során számos közös, rendtarto-
mányi találkozóra került sor, amelynek egyik csúcspontja az áprilisi gála volt, jelen-
legi és egykori pedagógusok, diákok részvételével.  
Közös napok: a jubileumi év során különböző tematikájú programokon találkozhat-
tak egymással a testvériskolák tagjai. Októberben a Diákönkormányzatok képvise-
lői gyűltek össze a Patronában, a Svetitsben pedig rendtörténeti versenyen mérték 
össze tudásukat a csapatok. Márciusban zenei találkozónak adott otthont a Karoli-
na, a sportnapot májusban a SZIGNUM rendezte. Emellett, minden intézmény tartott 
egy jubileumi napot, a nővérközösség tagjainak vezetésével. 
Lett egy kis égi áldás is; az eső minden előrejelzés és reményünk ellenére megtisztel-
te ugyan alkalmunkat, de megzavarni nem tudta. A nap további része napsütéses, 
szép időben és remek hangulatban telt.  
Münchenből Temesvárra: az út, amit a hat bajor nővér és két kisasszony megtett 
160 évvel ezelőtt. Ennek az utazásnak a története adta a keretét az iskolák jubileu-
mi alkalmainak, a sportnapon pedig a megnyitón emlékeztünk meg az eseményről.  
Nemes versengés: ami jellemezte az eseményt. A cél egymás megismerése volt a 
tartalmas nap játékos és különleges programjain keresztül: földön (parasztolimpia), 
vízben (a Hagymatikum medencéiben) és levegőben (lombkorona sétányon) is 
akadtak teljesítésre váró feladatok.  
Olimpia: a megnyitónk alapgondolatában is megjelent; az egymáshoz kapcsolódás, 
a barátságos küzdelem, a fair play a sportnapunk fontos célkitűzése volt. Elkészült 
az alkalomra az olimpiai ötkarika is. Az eredményhirdetésen érmekkel gazdagod-
tak a csapatok, Judit nővér pedig egy üvegserleget kapott az esemény emlékére.  
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Parasztolimpia: Vargáné Nagyfalusi Ilona kolléganőnknek köszönhetően nem is akármilyen, igazi „pátfolvai”. Az állo-
másokon érdekes feladatok várták a diákokat, többek között csutkavár építés, zsákban futás, patkó-, meggymag- és 
rongylabdadobás, tojásroppantás, golyógurítás, gombzúgatás és abronyicán vízhordás.  
Résztvevők: a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, a Patrona Hun-
gariae Iskolaközpont, a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium valamint a SZIGNUM ta-
nulói alkottak vegyes csapatokat, akik így nem egymás ellenfeleiként, hanem barátokként küzdöttek a minél jobb 
eredményért. 
Sport: a keret volt, amely összefogta a jubileumi eseményt. Színes programokkal készült a házigazda SZIGNUM, 
amelyekkel kreativitásukat, hagyományaikat, makóiságukat, a vendéglátó település szépségeit is meg akarták mu-
tatni.  
Több helyszínen zajlottak az események: a távolabbról érkezők a kollégiumunkat is megismerhették, a megnyitóra és a 
csikósbemutatóra a Szent István téren került sor, a városnéző sétának Makó legszebb pontjai jelentették az útmutatót, 
a parasztolimpiának a helyi múzeum csodaszép skanzenje adott otthont, az erdei túra a lombkoronasétányon zajlott, 
a finom ebéd a Borházban, a vízi vetélkedő és az örömfürdőzés pedig a Hagymatikumban.  
Vállalás: komoly kihívás volt, amire becsülettel és összefogva készült a SZIGNUM közössége, mindenki ott segített, 
ahol tudott, jó ötletekben és szép pillanatokban ezúttal sem volt hiány. 
Zárszó: Köszönet a bizalomért, mindenki munkájáért, a lelkes és bátor hozzáállásért.           Szabó Anita 
Fotók: Farkas Éva Erzsébet polgármester facebook oldala, Makó Híradó, Mészáros Ildikó, Kanderné Németh Györgyi és 
Vargáné Nagyfalusi Ilona 
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Makó 320 
    Az idei évben ismét megrendezésre került a hagyományoknak megfelelően a 
városi Hon-és Népismereti verseny.  Iskolánkból öt csapattal vettünk részt a megmé-
rettetésen.  
   Makó városa idén ünnepli újratelepítésének 320 éves évfordulóját. A feladatok 
kérdéseiből a gyerekek sokat tanulhattak ezen időszakról is.  A csoportok a májusi 
döntőt megelőző időszakban 4 fordulón keresztül válaszoltak a város történelmé-
vel, irodalmával, sportjával, gazdaságával és hitéletével kapcsolatos kérdésekre. A 
vetélkedő döntőjére a Városháza dísztermében került sor. A gyerekek totó, verski-
rakó, képkirakó és személyfelismerő feladatokat oldottak meg. A feladatok fára-
dalmait a diákok finom pogácsával és ásványvízzel enyhíthették. A zsűri a pontok összeadása után eredményt hirde-
tett. A díjakat a város polgármestere Farkas Éva Erzsébet adta át a diákoknak. Az elért eredménytől függetlenül 
minden gyerek ajándékkal térhetett haza. Az első három helyezet egy egynapos budapesti múzeumlátogatást nyert. 
Iskolánkból a 7.a osztályos gyerekek  Dékány Marcell, Halmágyi Gábor, Jernei Ákos, Tanács Barnabás és Tóth Bence  
alkotta Makói hagymák csapata harmadik helyezést értek el.  
   Annak ellenére, hogy a többi csapat nem ért el helyezést nagyon büszke voltam rájuk. Megtanultak csapatban dol-
gozni, elfogadni társaik és saját maguk erősségeit és hibáit. A gyerekek élvezték a versenyt és sokan már most elha-
tározták, hogy a következő évben ismét elindulnak a versenyen.                                            Puskás Kornél tanár úr 

ARANYÉRMES LETT A MUSTÁRMAG 
Egyházmegyei hittanversenyen győzedelmeskedtek diákjaink 

   2019. május 18-án, szombaton rendezték meg a Karolina Iskolában az Egyház-
megyei Hittanverseny 3. fordulóját. Az 5-6. osztályos korcsoportban a Mustármag 
csapat képviselte a SZIGNUM-ot. Tagjai:  Bartha Ágota, Mészáros Botond és Ta-
más Enikő 5. a osztályos tanulók I. helyezést értek el. A verseny „Eucharisztia a Bib-
liában” témával hirdették meg. A verseny után részt vehetett a csapat a Karolina 
Iskola majális ünnepén. Az első forduló feladatlapjait postán kellett beküldeniük, a második fordulón Békéscsabán 
vettek részt az indulók. Ügyes diákjainkat Dominika nővér és Hedvig nővér készítették fel a megmérettetésre. Gratu-
lálunk a győztes csapatnak és pedagógusaiknak.  

GYALOGTÚRA ERDÉLYBEN 
   2019. május 11-én - kihasználva a gyönyörű időt - a SZIGNUM munkatársai: 
Varga Ferenc, Majoros Márton és Horváth János, valamint nővére, Horváth Mária a 
Makótól mindössze jó 200 km-re lévő erdélyi Bihar-hegységbe látogattak.  Le-
ereszkedtek a hatalmas fenyőerdőkkel borított Pádis-karsztfennsík vadregényes 
szurdokvölgyébe, a Csodavárba, megcsodálták a Glavoj- és Podor-rét helyenként 
még hóval fedett fenséges szépségét, végül fölkapaszkodtak a Mócok templomá-
hoz. A nap különlegességét a mindenhonnan előbújó, majd ismét eltűnő, vízesések-
ben kiteljesedő, zúgásával a táj hangulatát meghatározó sok bővizű patak állandó 
jelenléte adta.                                                                                                     Horváth János igazgatóhelyettes 
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NYÁRI TÁBOROK 

KERÉKPÁROS TÁBOR 
 

A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2019. július 16-ától 20-áig nyári tábort szervez a Kiskunságba. 

A tervezett program: 

- Július 16. kedd: Indulás reggel fél 8-kor Kiskunfélegyházára kerékpárral.  Szállás a félegyházi 
Constantinum Intézmény kollégiumában                         

- Július 17-18-19. (szerdától csütörtökig)  Kirándulások a Kiskunsági Nemzeti Parkban és környékén: Bugac, Soltvad-
kert, Izsák, Tőserdő, Petőfiszállás                                                                

- Július 20. szombat Hazatérés kerékpárral. Az oda-, illetve visszaúton érintjük Hódmezővásárhelyt, Mártélyt, Mindszen-
tet, Csongrádot, Csanyteleket. 

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: Személyi igazolvány, diákigazolvány, egészségbiztosítási kártya, vízhatlan, sportos öltözet, 
sapka, fürdőruha, hálózsák, fényvisszaverő mellény és megbízható kerékpár.  Ajánlott a fejvédő sisak! Költőpénz: 
max. 5-6 ezer Ft (belépők, reggelire és ebédre történő bevásárlás). 

KÖZÖS KÖLTSÉGEK (indulásig fizetendők): szállás (2500 Ft/fő/éj), belépők, komp, 2 meleg étkezés: 12 ezer Ft 

Alapítványunk az iskola tanulóinak 2000 Ft/fő kedvezményt biztosít. 

Jelentkezés 3000 Ft befizetésével június 14-éig az igazgatói vagy a gazdasági irodában; iskolai kerékpár ekkor igényelhe-
tő!  Mindenkit várunk, aki szívesen teker napi 80-90 km-t alföldünk szép tájain! 

ÚJAKNAK A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE AZ EDZŐTÚRA TELJESÍTÉSE, AMIRE A SZIGNUM-NAPON IS LESZ LEHETŐSÉG!  

KÍSÉRŐK: Horváth János (30-356 4409), Majoros Márton (20-334 5092). Lesz orvosi felügyelet a kísérő gépkocsiban. 
Kerékpárjavító eszközökről a kísérők (is) gondoskodnak. 

FOTÓ-VIDEÓ TÁBOR 
   2019. június 24-28- ig, valamint július 8-12- ig (hétfőtől péntekig) 9-15 óráig Czibolya Kálmán, 
a Makói Videó- és Művészeti Műhely és a SZIGNUM vizuális tehetség műhely vezetője várja azo-
kat a főképp SZIGNUM-os diákokat, tehetségeket, akik vizuális művészetek, különösen a mozgó-
kép, a film világában szeretnének az egy hét alatt elmerülni, új ismereteket szerezni.  
   Az intenzív 5 nap alatt a képszerkesztés fontos alapjai mellett a filmes ismeretek széles tárházát 
sajátíthatják el a résztvevők. Részletes információk a 30/9383-105-ös telefonszámon és a 

czikax@gmail.com e-mail címen kaphatók. Jelentkezési határidő: június 14-ig . 

MISSZIÓS TÁBOR 
 

Idén is lesz missziós tábor, június 17-23, 
bentalvós, de ha valaki szeretne otthon 
aludni, azt is lehet! Helyszín: kollégium 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, múzeu-
mok 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 vándor-
díjat, ill vasárnap avatjuk fel az új tagokat. A tábor költsé-
ge 15000Ft (ha valakinek ez gondot okoz, jelezze!) Jelent-
kezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és 5000Ft leadása 
Fidelis nővérnek.  
 

� ……………………………………………………………………. 
Jelentkezési lap 

 

Név: 

TAJ szám: 

Szülő elérhetősége:  

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

a napszemüvegnek, a sportcipőnek é 
s 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, trükkös 
képek, érzékenyítő játékok, kristályhíd, érdekes folyadé-
kok, slime, holdkő, távcső készítése, és még sok trükkös kí-
sérlet vár Rád! Megismerkedünk a Naprendszerrel, meg-
nézzük, hogyan hasznosítjuk mindennapjainkban az űrkuta-
tást, utolsó este pedig egy csillagvizsgálóba is ellátoga-
tunk! Kalandjainkhoz segítségül hívjuk a digitális eszközök 
és szabadulószobás játékok széles tárházát.  
Egy hét kísérletezés, tapasztalatszerzés, ismerkedés a ter-
mészettudományokkal, részben angol nyelven. Természete-
sen ezek mellett nem feledkezünk meg a napi sportról és 
játékról sem. Célunk, hogy szórakozva, élményekkel telve 
töltsd a nyarad és élvezd a játékos természettudományt!  
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 használatára 

(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 kom-
munikációra, a csapatszellemre, a játékokra, a kreativitás 
kibontakoztatására. 
Közöttünk a helyed, ha alig vártad, hogy megkezdődjön a 
nyár, s végre kedvedre töltsd az szünidődet! Táborunkban 
élményekkel teli programok lesznek számos kísérletezési 
lehetőséggel!  
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely tartalmazza a foglako-
zásokon való részvételt és kísérletekhez szükséges eszközö-
ket, valamint a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd), friss 
gyümölcsöt. A csillagvizsgálóban tett látogatás választható 
és önköltséges. Csoportos belépődíj: 500 Ft/fő. 
 
Érdeklődni a táborvezetőnél lehet az alábbi telefonszámon, 
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 jelent-
keznek táborunkba! 
A létszám korlátozott (30 fő), jelentkezési határidő: június 
14.  
A foglalkozásokat a jelentkezők korosztályának megfelelő-
en alakítjuk! A tábor részleteiről május végén / június elején 
szülői értekezletet tartunk. További információval hamaro-
san jelentkezünk!                    Üdvözlettel: Niki néni 

 
SZÜLŐK AKADÉMIÁJA 

 
  Május 10-én, péntek dé-
lután iskolánkban a Szülők 
Akadémia előadásán min-
den szülőt érintő témáról 

volt szó: „Hogyan dicsérjünk? Pozitív pszichológiai esz-
közök gyermeknevelésben” címmel. Családias oldott 
légkörben beszélgettünk szakemberrel, kérdéseket te-
hettünk fel, mindenki elmondhatta őszintén tapasztala-
tait. Várjuk a következő előadást, ami segítséget tud 
nyújtani kisebb és nagyobb gyermekek nevelésében.
      
        Mészáros Judit szülő 
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SZÜLŐK AKADÉMIÁJA 
 

Kedves Szülők és Érdeklődők! 
Az előadássorozat a következő tanévtől folytatódni fog a következő témákban: 
1. Mindent a tanulásról: a jó pap is holtig tanul – de hogyan? 
Minden gyermeknél más, hogy hogyan szeret, és hogyan tud hatékonyan tanulni. Az előadás során hallhatunk a gyermekeket 
jellemző változatos tanulási stílusokról, valamint a tanulási motivációról és arról, hogy szülőként hogyan segíthetünk ennek ser-
kentésében. Továbbá megismerkedhetünk a jellegzetes tanulási nehézségekkel, mint amilyen a BTMN és az SNI. 
2.  Piszkálnak a többiek! - Zaklatás az iskolákban 
Több gyerek számol be arról, hogy nem érzi jól magát az iskolában, társai miatt. Az angol bullying kifejezés jelentése megfé-
lemlítés, zaklatás, erőszakoskodás. A piszkálódás gyakran előforduló jelenség a legkülönfélébb kortárskapcsolatokban. Az 
előadás során hallhatunk arról, hogy milyen elemei vannak a bullyingnak, hogyan tudunk erről gyermekünkkel beszélgetni, és 
mit tehetünk a zaklató és az áldozat gyermek szüleiként. 
3. Filteres álmok - A média hatása gyermekeinkre 
A média többek között magába foglalja a TV-t, az internetet és ezen belül a Facebookot, az Instagramot, és a különféle app-
likációkat, amelyek mind hatással vannak a gyermek képzeletére, vágyaira, életére. Befolyásolják kapcsolatait, a világról 
alkotott elképzeléseit, a saját testéhez való viszonyulását. Az előadás során részletesebben megismerkedhetünk a fent említet-
tekkel. 
4. Szabadság, szerelem - A serdülőkor pszichológiai jelenségei 
A 10 és 18 év közötti időszakban megjelenő változásokról hallhatunk az előadás alatt. A kortárskapcsolatok előtérbe kerülé-
sével központi témává válik a párkapcsolat és szexualitás, valamint a népszerűség a fiatalok között. Foglalkozni fogunk továb-
bá a testkép alakulásával és hogy hogyan segíthetjük szülőként a felnőtté válás folyamatát. 
5. Az első slukk, az első koccintás - szerhasználatról serdülőkorban 
A serdülőkor önmagunk keresésének időszaka, így ebben az életszakaszban jellemző a különféle új dolgok kipróbálása. Szülő-
ként fontos, hogy ismerjük az alkohol és a dohányzás testi és lelki hatását a fejlődő szervezetre, valamint, hogy hogyan tudunk 
támasza lenni gyermekeinknek és milyen módszerekkel tudjuk segíteni őket a függőségek kialakulása ellen. 
6. Hogy segítsek? Veszteségek és változások a család életében 
Az átlagos gyermekkor korántsem “gondtalan”, a legtöbb gyerek számos veszteséggel és változással találkozik (pl. válás, 
költözés, munkanélküliség, egyik szülő tartós betegsége, vagy külföldi távolléte), amelyek nemcsak a család életére hatnak ki, 
hanem azon belül minden családtagra is, másként. Ezek a hétköznapi veszteségek életünk részét képezik, ezért fontos, hogy 
szülőként megismerjük a veszteségekre adott reakciók sajátosságait és azt, hogy hogyan könnyíthetjük meg ezt a lelki munkát 
gyermekeink számára. 

IRÁNY BUDAPEST! 
   2019. április 22-24 között megvalósult az utolsó közös osztálykirándulásunk. 
Az időpont különlegességét az adta, hogy közvetlen a tavaszi szünet után indul-
tunk útnak. Nekünk sikerült meghosszabbítani!!! Ráadásul az időjárás is kegyes 
volt hozzánk, bár az utolsó napon kissé füllesztő volt a meleg. 
   A tömegközlekedés színes választékát használtuk: autóbusz, vonat, metró, villa-
mos. Naponta több kilométeren keresztül az „apostolok lován” haladtunk, azaz 
gyalogoltunk. 
Szállásunk a Patronában, testvériskolánk tornatermében volt. Kissé szokatlan volt 
a nagy tér. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy sokunknak csak kora hajnalban sikerült 
elaludni. 
   Programjaink közül kiemeljük a Magyar Nemzeti Múzeumot, ahol ünnepélyes, megható élményben volt részünk a 
koronázási palást megtekintésekor, az ismertető meghallgatása alatt. Átfogó képet kaptunk Magyarország közép-
kori történelméről az 1000-1526 közötti időszakról.  A kiállítási termekben meghallgatott tárlatvezetés során ré-
gen tanult ismereteket eleveníthettünk fel. 
   A Sziklakórház Atombunker Múzeumban figyelmesen hallgattuk az idegenvezető előadását, követtük őt a Budai 
Vár alatt található barlangrendszerben kiépített helységekbe.  Elmesélte, hogy a II. világháború alatt légókórház-
ként működött a hely. Budapest ostroma alatt itt született meg egy kislány, akit felnőttként a múzeum megnyitása 
után az édesanyja elkísért világra jöttének helyére. 
   Nyolcadikos diákként leginkább várt programunk a Cyberjump trambulin park volt. A mindössze hatvan percig 
tartó aktív mozgás edzettségünk növelését szolgálta. Mindenki intenzíven, motiváltan kereste és végezte az új moz-
gásformákat, melyeket sajnos tornateremben nem tehetünk meg. Nemcsak az izmok, hanem a hangszálak is próbá-
ra lettek téve, egyik társunknak estére elment a hangja, többségünk pedig erős izomlázzal küzdött. 
Ennek ellenére hat embernek és Bogi néninek az egész napos program után is volt kedve egy esti kalandra a Gel-
lért-hegyen.     
   Kirándulásunk során a Margitszigeten és a West and City Centerben mélyültek ismereteink egymásról. Sajnos 
voltak olyan osztálytársaink, akik a megbeszélt helyre és időpontban nem tudtak pontosan visszaérkezni. Reméljük, 
a jövőben javul az időbeosztásuk és a tájékozódási képességük. 
   Köszönjük Bedő Boglárka tanárnőnek és osztályfőnökünknek, Kulcsár Juditnak az együtt töltött napokat. 
   Kívánjuk, hogy a középiskolában is mindenkinek élményekben gazdag osztálykirándulásokban legyen része! 

    Kulcsár Judit of. és a 8.b osztály  
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RO-MÁNIA-MÁNIA 
(ERASMUS+-SZAL MORENIBEN) 

   Egyszerű a recept: végy egy kisvárosi, minden jóra nyitott 
iskolát (SZIGNUM)! Tegyél mellé egy nemzetközi projektet 
(Erasmus+), lelkesíts tanárokat (Gulyás Attila – pályázati refe-
rens, Dominika nővér – szakmai vezető és én, aki szinte minden-
re lelkesíthető vagyok)! Kellenek még 6. és 7. osztályos gyere-
kek, akik egymással jó csapatot alkotnak és van kedvük utazni, 
megtanulni angol nyelvű szövegeket, amivel bemutatják Magya-
rországot és magyar tudósokat-felfedezőket, valamint van ked-
vük fizikai kísérleteket végezni nyílt színen – román, reunionbeli 
és brit társaik előtt. Ha ez mind adott, kezdődhet a sütés, illetve 
a pudingpróba: 12 órás utazás után dobd őket együtt a mély 
vízbe! Ebből sül ki a RO-mánia-mánia ☺ 
   A fenti cím Halmágyi Gábor ötlete, az ő agyából pattant ki, 
amikor szóba került a beszámoló, és – a   diákság sajnálatára 
– itt is kaptak házi feladatot: össze kellett foglalniuk az eddigi 
három nap legszebb élményeit.   
    Az egyik legszebb élményünk a román parlamenthez kötő-
dik. Dominika nővér sorait olvashatjuk: Nagyon érdekes volt a 
mai bukaresti kirándulásunk. Kellemesen csalódtam a nagyvá-
ros milyenségét illetőleg. A belvárosban egyszer csak egy 
hatalmas szökőkút-soros sugárúton haladtunk, lépésben a du-
gó miatt, volt idő tehát megnézni. A mintegy 1 km-es út köze-
pe táján egy akkora területen „szökőkút-park” tűnt szemünk 
elé, hogy ez biztosan egyedülálló a világon. Mindez Caucescu 
egykori palotájához, a mai parlamenthez vezetett, melyet 
belülről is láthattunk. Itt hatalmas üveg- és kristálycsillárok, 
mérhetetlenül sok márvány és tanteremnyi méretű szőnyegek 
vártak. Felejthetetlenül szép volt mindez, és tudjuk a szomorú 
hátteret: mennyit éhezett az ország népe azokban az idők-
ben, amikor e megalomániás diktátor mindezt építtette. Akkor 
én még kamasz gyerek voltam. Most tehát ilyen vegyes érzel-
mekkel jártam körbe és csodáltam e palotát. 
   Fekete Vivien összefoglalójában ezt olvastam: nekem nagyon 
tetszett az utazás Bukarestbe. Meglátogattuk a Parlamentet. 
Nagyon jól telt el a mai napunk is. Baranyi Márkó annak örült, 
hogy a vezető elmesélt mindent – a történelmét és a főbb 
érdekességeket róla, Halmágyi Gábornak a szenátorok terme 
tetszett a legjobban, ezen felül a szépségét dicsérte, Szabó 
Bernadett impozáns méreteit emelte ki, valamint hogy belülről 
nagyon míves és gyönyörű. Schwarczkopf Gitta azt írta, hogy 
a parlamentben készült a legtöbb képe.  
   Diákjaink legtöbben a Tudomány Házát emelték ki második-
ként: Gábornak a romániai csodák palotájában a fakírágy és 
a biciklis generátor tetszett a legjobban. Gitta és Vivien, a 
Tesla-gépeknek örültek, hiszen ki is lehetett próbálni őket: töl-
téseket irányítottak a hajunkba, amitől az egészen felállt, 
majd – mint Michelangelo Ádám teremtése c. festményén a 
Sixtus kápolna mennyezetfreskóján látható – az ottani fizikus 
bácsival összeszikráztattuk a mutatóujjainkat. Gitta fájlalja 
ugyan, hogy nem tudtunk kipróbálni egy pár dolgot, de alig-
hanem a parfümkészítést még sokáig emlékeink között őrizzük 
majd.  Berni a kisvárosi körülményekről írt pár sort: Az én be-
fogadó családom huszonhét kilométerre lakik a sulitól 
(Moreni). Körülbelül félúton lehettünk, amikor egy csomó tehén 
elözönlötte az utat. Oda értünk a Lidlhöz, ott bóklászott ren-
geteg kóbor kutya. 
   Márkó másodikként a bukaresti árkádot említette: nagyon 
szép volt, nagyon nagy kár, hogy nem bírtunk jól szétnézni, de 
azért tetszettek az üzletek, meg a meki is, ahol közösen étkez-
tünk. A lányok meghatározó élményeik között említik a 
"plázát", ahol Vivien szerint: aki megebédelt, az elmehetett 
vásárolni.  
   Márkó fontosnak tartja a buszutat, mivel el tudtunk beszél-
getni az angolokkal és a románokkal, és új barátokat is sze-

reztünk: összeismerkedtünk 
Stefannal, aki román, meg 
Oakley-val és Joshs-sal, 
akik angolok. Lehet, hogy 
ezek a tinédzserek most 
alapozzák meg akár életre 
szóló barátságaikat is.  
Dominika nővér számára 
nagy élmény volt, hogy 
Gábor és Márkó képesek 
voltak egy színvonalas és szép kivitelű angol nyelven összeállí-
tott ppt-t készíteni magyar tudósokról, ezt gyönyörűen elő is 
adták Moreniben, a mintegy 50 fős hallgatóság előtt. Majd 
Irinyi Jánoshoz kapcsolódóan gyufákkal számos látványos 
kísérletet mutattak be és magyarázták el ezeket angolul a 
közönségnek. Végül a hallgatóságot bevonva a többi diák is 
kipróbálhatta a kísérleteket, ők segíttek, úgy kommunikáltak 
velük, mintha mindez csak magyarul lett volna, mintha mindig 
ezt tennék.  
   Én magam hálás vagyok azért, hogy itt lehetek ezekkel a 
gyerekekkel és kollégákkal, mert – kiszakadva a hétköznap-
okból – rájöhetünk, hogy a világ nagyon sokszínű. Az igen 
hasznos szakmai programon túl találkozunk itt szegénységgel 
és pompával, és megismerhetem a gyerekeket úgy, ahogyan 
otthon nem. Egyszer csak hirtelen a legnyugodtabb fiú hajonfúj 
a frissen elkészített parfümjével, egy kislánnyal meg az éjsza-
ka közepén csetelünk... Mindez együtt egy csodálatos világ… 
sőt, Bukarestből a buszúton hazafelé a hasonló című dalt mu-
tattam meg az angolok zenetanárának, Mr. Mac Crawford-
nak… és nem mellesleg itt csak eszköz az angol nyelv, pont 
olyan természetes, mint hogy belekortyolok a vizembe egy 
ebéd után. 
   Végül pályázati referensünk, Gulyás Attila gondolatai kö-
vetkeznek – mintegy összefoglalásként. Az Erasmus+ partner-
ségi projekt lényeges állomásához ért a romániai találkozó-
val: a pályázat koordinátorának otthonában a tudományok 
révén igyekezünk kilépni a hagyományos tanórai munkafolya-
matok keretéből – ezért is kapta a projekt az „Education 
without Borders” címet, amit mi „Iskola határok nélkül”-re ma-
gyarítottunk. Ezen a találkozón a tanórán kívüli oktatási for-
mák közül kiemelhetjük a csoportfeladatok megoldása, a kí-
sérletek kivitelezése, a prezentációk készítése és előadása, a 
sportos matematika, a terepmunka és a nemzetközi vegyes 
csapatokban való boldogulás és persze az angol nyelven tör-
ténő kommunikáció módszereit. Egész biztos, hogy tanulóink – 
ahogy a kísérőtanárok is – életre szóló tapasztalatokkal és 
élményekkel térnek haza. 
   A táj lenyűgöző – hosszú utunkon nem érezhettünk unalmat 
egy percig sem, mert a jó társaság mellett az erdélyi táj lát-
ványa mindvégig lekötötte a figyelmünket. A fogarasi hava-
sok tényleg havasak még így május derekán is. Utunk a Maros 
kanyargó folyama mellett vezetett, mely erdős domboldalak 
által szegélyezett bölcsőként ringatta a tekintetünket. Lassan 
hozzászoktunk az út mentén legelésző nyájak, az eperárusok 
majd a sajtárusok látványához is. Brassó alatt a Bucsecs-
hegység égbe nyúló csúcsai miatt nem bántuk, hogy a közle-
kedési dugó miatt lassan haladtunk úticélunk felé. Ha volt is 
kétségünk a román vendégszeretetet, segítőkészséget illetően, 
most minden bizonnyal csökkentek ezek az előítéletek ben-
nünk. Házigazdáink mindent megtesznek azért, hogy külföldi 
vendégeik mindenben a legjobbat kapják. Csöppet sem érez-
hetjük magunkat kevésbé favorizáltaknak, mint az angol vagy 
francia diákok és tanárok. Megnyugtató látni, hogy a vendég-
látó gyerekek és szüleik milyen odafigyeléssel és gonddal 
fordulnak az egy hétre befogadott társaik felé. 

 Szerkesztette: Mészáros Ildikó 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
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KAZINCZY SZÉPKIEJTÉSI VERSENY 
   Semmi sem jellemző annyira a nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a virág illata, a bor 
zamata, a zománc, az opál tüze. Megismerni róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is ért-
jük. (Kodály Zoltán) 
   2019. május 9-én rendezték meg a városi és térségi Kazinczy szépkiejtési versenyt a Kálvin Téri 
Református Általános Iskolában a 3-4. osztályos tanulók számára. A versenyre 20 soros szabadon 
választott ismeretterjesztő szöveggel lehetett nevezni. Iskolánkat Horváth Boglárka 3.a osztályos 
tanuló képviselte, aki felkészítő tanárával, Kerekesné Dócs Nikolettával és édesanyjával készült a 
megmérettetésre. A rengeteg gyakorlás meghozta gyümölcsét, hiszen legnagyobb örömünkre Bogi 
az első helyen végzett, így továbbjutott a verseny megyei fordulójára. A döntőt május 16-án a Ma-
kói Katolikus Általános Iskolában rendezték meg, ahová a megye számos pontjáról érkeztek tehetséges gyermekek. Az 
estébe nyúló versenyen a gyerekek érdekes szövegeikkel és szép beszédükkel kápráztatták el a zsűri tagjait és a közön-
séget. Reméljük, hogy jövőre a SZIGNUM diákjai közül ismét valaki a dobogóra állhat! Gratulálunk! 

ANYÁK NAPJA 
   Május első vasárnapján szívből jövő szeretettel köszön-
töttük azokat az édesanyákat és nagymamákat, akiknek 
a gyermekei és unokáig a SZIGNUM-ba járnak vagy a 
Szent István Király Plébániához tartoznak. A második év-
folyam diákjai verssel, énekkel és apró ajándékkal fejez-
ték ki a sok gondoskodó, odaadó és figyelmes törődést 
az ünnepelteknek.          Varga Erika tanítónő 
 

„Sok éve már annak, hogy megszülettem, 
de igazi békét csak melletted leltem. 

Egy volt a szív és egy volt a lélek, 
hisz mesébe illő valóság az élet. 

E hatalmas kincset csak Te adhattad nekem. 
Tudom, hogy életem neked köszönhetem. 

Bár nem emlékszem én már az első percre, 
de örülök annak, hogy veled lehettem. 

Életet adtál és felneveltél. 
Két karodba zárva magadhoz öleltél. 

Hiszem, hogy a szeretet a legerősebb érzés, 
remélem, ez számodra soha nem lesz kérdés.”  

Dalszöveg: Hála Tamás 

 

A 3.B KIRÁNDULÁSA 
  Nemrégiben volt az osztálykirándulásunk. Először lementünk a konyhába és 
elraktuk a tízórait, az ebédet és az uzsonnát.  
  Aztán felszálltunk a buszra. A buszsofőr Gabi bácsi volt, Tavaly és tavalyelőtt 
is ő vezetett. A buszon először egy kicsit unatkoztunk, de szerencsére Dorina, a 
legjobb barátom hozott kártyát. Sokáig játszottunk. Aztán két óra múlva meg-
érkeztünk Budapestre. A színházba mentünk és a Ruminit néztük meg. Nagyon 
tetszett, mert vicces volt. Mikor véget ért, a természettudományi múzeumba men-
tünk. Kristályokat és kitömött állatokat láttunk. Végül hazaindultunk, nagyon jó 
kis napunk volt.           Juhász Regina 3.b 

SIKERES SPORTOLÓ: PUSZTAI ÁBEL 2.B 
   Ábel két évvel ezelőtt kezdte el pályafutását Loós Csaba kick-box edzőnél, akkor még a Comdat 
Dc kick-box csapat tagjaként. Időközben az edző átigazolt a Királyteam Kick-Box Akadémiához. 
Ezek után jöttek a sikerek, és egy új edző is, Veres Richárd személyében.  A versenyekre a felkészü-
lés néha nehéz a most 8 éves gyereknek. Folyamatosan figyelni kell a súlyát és azt megtartani, 
meghatározott, hogy mit szabad ennie és mit nem. A verseny napjára mindig el kell érnie az ideális 
súlyt. A versenyzésnek ezt a részét Ábel nem nagyon kedveli, de a sport áldozatokat kíván.  
   Az edzőit nagyon szereti, és tiszteli, az akadémián rendkívül családias a hangulat. A csapattagok 
a meccsek alatt folyamatosan biztatják és taktikai tanácsokkal is ellátják a másikat, van, hogy szó 
szerint kiszurkolják egymásnak a győzelmet. A gyerekek félig testvéreknek tekintik egymást. Ábel 
sokat köszönhet ennek a sportágnak és az edzőknek! A fiatal versenyző számos szép eredménnyel 
büszkélkedhet már, legutóbb a Hungarian Kickboxing World Cup 1. helyét szerezte meg.  
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk! (Fotó: Internet) 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
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OSZTÁLYKIRÁNDULÁS 5. B:   GEMENC – ERDEI ISKOLA 
   Lelkesen készülődtünk két napos kirándulásunkra, melynek úti célja a pörbölyi 
Ökoturisztikai Központ erdei iskolája volt. Baja városában álltunk meg először, 
melynek főterén tettünk egy sétát, majd átkeltünk a Sugovicán a Petőfi-
szigetre, ott a szabadtéri edzőteremben megtornáztattuk izmainkat. 
   Ebéd után érkeztünk meg a gemenci erdőbe, ahol kisvasúton utazva gyönyör-

ködtünk a természet szépségében, lát-
tunk őzeket, vaddisznókat és szürke gé-
met is. Ezután a Halászati Kiállításon megtekintettük a halászat eszközeit, 
megismerhettük a halászok életmódját, valamint egy dioráma segítségével 
bepillantást nyerhettünk a vízfelszín 
alatti növény- és állatvilág minden-
napjaiba is. A finom vacsora után bir-
tokba vettük a szálláshelyet, ahol haj-
nalig beszélgettünk, társasjátékoztunk, 

kártyáztunk és nagyokat nevettünk. 
   Másnap várt ránk egy hajókázás a Dunán, majd délután részt vettünk a 
Gemenc kincsei bemutatón, ahol interaktív módon, játékos feladatokon ke-
resztül, látványos tablók, érintőképernyős monitorok, digitális mikroszkóp, 
gímszarvas-csontváz, és trófeák segítségével sokat megtudtunk az erdő- és 
vadgazdálkodás fontosságáról. Utolsó programként kreatív foglalkozáson 
vettünk részt, ahol mindenki bizonyíthatta kézügyességét a termés- és fajáté-
kok elkészítése közben.  
   Késő délután érkeztünk haza kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon.                             Az 5.b osztály tanulói 

ÓPUSZTASZEREN JÁRTUNK 
A 4.A ÉS B OSZTÁLY KIRÁNDULÁSÁRÓL 

 
   Történelmi időutazásban volt részünk május 22-én, szerdán, amikor a két negyedik 
osztály egy napot töltött Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékparkban. A honfogla-
lás eseményén túl megismerkedtünk az elmúlt 1000 év nagy királyaival, és az egyszerű 
emberek életével.  
Kinek mi tetszett ezen a napon, arról néhány negyedikes ezt mondta: 
A Csillagösvény, mert 2 km-t is futhattam benne. (Bulcsú) 
A Feszty-körkép, mert nem így képzeltem el. Nagyon meglepődtem, mikor megláttam, 
hogy nem téglalap alakú, mit általában a többi kép, festmény. (Milán) 
A Csillagösvény, mert ahogy ki akartunk jutni a labirintusból, közelebbről megismerhet-
tem a másik osztályból Marcit, Patrikot és Zsoltot. (Dávid) 
A Csillagösvény, mert rengeteget szenvedtünk a kijutással, de a végén sikerült. (Bogi) 
A régészeti foglalkozás, mert kereshettünk csontokat, fém tárgyakat, és engem választottak főnöknek. (Hanna) 
A Csillagösvény, mert tudtam új barátokat szerezni, a régiekkel pedig nagyon jól szórakoztam. (Marci) 
A Feszty-körkép, mert elképzeltem, mintha igazából is ott lennék. (Dávid) 
A buszút, mert plédből bunkert építettünk magunknak; valamint a labirintus, mert segítettünk kijutni Timi néninek és 
Piroska néninek. (Cintia) 
A Feszty-körkép, mert nagyon jól el volt készítve, mintha tényleg ott lettünk volna, a parázs mintha valóban égett 
volna. (Anna) 
A buszban Cintiával bunkert készítettünk, sokat bohóckodtunk, nevettünk, és nagyon izgalmas volt a labirintusban Timi 
néniékkel. (Éva) 
A Feszty-körkép nagyon élethű volt, ez tetszett a legjobban. Igaz nem tudtunk bemenni a lovasbemutatóra, de mesz-
sziről láttuk a korabeli ruhában lévő lovasokat. (Fanni) 
A szentesi malom, amit belülről is megnézhettünk. (Barbi) 
A Feszty-körkép, mert mintha mi is a honfoglalás korában lettünk volna; a korzó, az embereken a korabeli ruhák na-
gyon tetszettek. (Kitti)        Összeállította: Kúszné Nagy Tímea és Reiszné Surinás Piroska pedagógusok 

BÚZÁT NEVELTEK – NYERTEK  
    Az Iskolagyümölcs Növénynevelés Fotópályázatán a 3.a osztály 
könyvjutalomban részesült, az osztály által, a termükben közösen 
nevelt búza lefényképezésével.   
Felkészítő tanáruk Baloghné Kovács Éva volt.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  
válogatta az IDB – 

ÉRDEKES TÖRTÉNETEK HÓNAP-
RÓL HÓNAPRA: 
Május: Hatalmas bálna egy 
horgász hajója mellett 

A kaliforniai Monterey - 
öbölben a vándor-
ló bálnák gyakran kápráztatják 
el a turistákat látványos ugrása-
ikkal, ám egy gyanútlan hor-
gásznak nemrég olyan szédüle-
tes találkozásban lehetett része, amelyre egészen bizto-
san nem számított. Egy kifejlett hosszúszárnyú bál-
na ugyanis éppen a férfi kis hajója mellett emelkedett ki 
a tengerből, ezzel minden bizonnyal felejthetetlen él-
ményt okozva a fedélzeten tartózkodó horgásznak. 

Egy turistacsoportot szállító kirándulóhajó is a közel-
ben járt ekkor. A bálna lenyűgöző mutatványa teljesen 
elkápráztatta a hajó utasait, ezzel a nem mindennapi 
pillanattal.  

“A bálna többször is kiugrott a vízből, s eközben egy-
re közelebb került a horgászhajóhoz. Sejtettem, hogy a 
következő ugrás közel lesz a férfi hajójához, mert egye-
nesen felé haladt, de arra azért nem számítottam, hogy 
ennyire” – mondta a felvétel készítője. 

A hosszúszárnyú bálna akár 18 méteresre is megnőhet. 
Gyakran tanyázik a partok közelében és mivel sokszor 
egészen lenyűgöző ugrásokat hajt végre a tengeren, 
a bálnaleső turisták nagy kedvence e 
faj. Különleges alakú teste van, feltűnően hosszú mell-
úszókkal; innen ered a magyar neve is. A hímek hangja 
bonyolult „énekekből” áll, melyek 6–35 percig tartanak. 
Télen a szubtrópusi és trópusi tengerekbe vándorol, hogy 
szaporodjon. Táplálékai közé a planktonikus rákok 
(krill), halak és tintahalak tartoznak. Mint más nagy testű 
rokonai, a hosszúszárnyú bálna vadászását is túlzásba 

vitték a bálnavadászok, 
melynek következményeként 
az állomány 90 százalékkal 
csökkent. A kihalását az 
1966-ban bevezetett bálna-
moratórium akadályozta 
meg. 

 
Gondolatok: A gyermekekről 
Május 26. - Gyereknap 
• Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. 
• A gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen min-

den arra járó nyomot hagy.  
• A gyermeknevelés kreatív vállalkozás. Inkább művészet, 

semmint tudomány.  
• A gyermek akkor emlékszik 

rád holnap, ha ma vele vagy! 
• Ha a gyermek takarítja a sa-

ját szobáját: 1 % takarítás, 
30 % panaszkodás, 69 % 
játék a váratlanul előkerült 
játékokkal.  

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Aladdin  – amerikai családi kaland-vígjáték 
Aladdin egy megnyerő utcai suhanc, aki első látásra be-
leszeret a dúsgazdag hercegnőbe, Jázminba. Közös jövő-
jük kulcsa egy egyszerű lámpás és az abban lakó Dzsinn 
lehet - ám a mindenható erejű szellemre nem csak Aladin-
nak lenne szüksége... A Disney 1992-es klasszikus animá-
ciója alapján készült az új, sajátos látványú, pörgős ka-
landfilm.  

HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
Robert Bradford újrahasznosított játékai 
Robert Bradford hatalmas 
műanyagbigyókból készült 
szobrainak alapanyagai gye-
rekjátékok, kiszuperált ház-
tartási holmik. Már gyerekko-
rában hosszan elbabrált pár 
aprósággal, összeragasztgat-
ta, festegette őket. Mostanra 
saját stílust teremtett óriási 
szobraival. A gombokból, Kin-
der-figurás mütyürökből, ke-
fékből, csipeszekből készült színes kutyák modern szob-
rok. Mindegyiknek egyénisége van. A játékos művész 
munkái különböző modern művészeti kiállításokon is szere-
pelnek. 
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ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy perc humor:  
Mindegy hol vagyok, jól 

érzem magam!  

JÓL „MEGRÖZÖGTETTÉK” 
Május 11-12-én került megrendezésre a 
„Rözögtessük mög” – Dél-alföldi Szóló – és Páros 
Táncok Országos Versenye, amelyen a Forgatós 
Táncegyüttes párosai Arany minősítést kaptak. Isko-
lánk tanulói közül Horváth Boglárka (3.a), Horváth 
Bulcsú (4.b) és Szilágyi Kenese (2.b) vettek részt a 
megmérettetésen. Szilágyi Kenese különdíjban is ré-
szesült. Gratulálunk!  



 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
Városi atlétika verseny 

   A május 2-án, a Vasas 
pályán rendezett Városi 
atlétika verseny harmadik 
és negyedik korcsoportos 
diákjainak (5-8. osztályo-
sok) kistérségi döntőjében 
hat iskola kb. 150 diákja 
vett részt. A SZIGNUM 12 
fővel képviseltette magát a 
megmérettetésen. Iskolánk 
öt érmet szerzett, egy ezüstöt és négy bronzot.  
Eredmények: Novák Csongor (8.a) 300 m-es futás 2. hely. , 
Hudák Mátyás (6.b)  60 m-es futás 3. hely,  Czibolya Dá-
vid (7.b) kislabdadobás 3. hely, Kurai Gabriella (6.a) 60 m
-es futás 3. hely és Horváth Dominik (8.a) súlylökés 3. hely. 
A negyedik helyen végzett Hudák Mátyás távolugrásból, 
Horváth Dominik kislabdadobásból, Kurai Klaudia 300 m 
futásból és Nagy Kristóf (6.a) 60 m-es futásból. Szépen 
helytálltak még, és az ötödik-hatodik helyen végeztek: 
Nándori Gellért (6.a), Nándori Mária (7.a), Varga Milán 
(5.a). Az érmesek osztályfőnöki dicséretet, a többiek szak-
tanári dicséretet és mindenki testnevelésből ötös érdemje-
gyet kapott. A versenyzőket koordinálta és a versenyre 
felkészítette Kanderné Németh Györgyi tanárnő. Segítői a 
felkészítésben Cseszkó Szilveszter és Czebe Norbert peda-
gógusok voltak. Az alsó tagozatosok is nagyon készültek a 
versenyre, amely a rossz időjárás miatt sajnos elmaradt.  

Remekeltek a kick-boxosok 
A nádudvari Gasztro Kupa Nyílt Országos Kick-Box verse-
nyen vettek részt május első hétvégéjén a Continental 
Királyteam Kick-Box Akadémia tagjai. A SZIGNUM-os in-
dulók eredményei: Pusztai Ábel (2.b) gyerek fiú point-
fighting -30 kg-os kategória 1. hely, Géczi Csaba (3.a) 1. 
hely, Modok Csaba (3.b) gyerek fiú point-fighting -36 kg-
os kategória két 1. helyezés, Nagy Milán (3.a) 3. hely. A 
megmérettetésre Loós Csaba és Veres Richárd készítette fel 
őket. Gratulálunk! 
Ugyanezen mérette meg tudását a Makó Budo Klub három 
versenyzője: Székelyhidi Noémi (1.b) point-fighting kategó-
riában 2., Székelyhidi Hanna (3.b) 1. lett, Székelyhidi Apor 
pedig (7.b) light contact kategóriában a 3. helyet szerezte 
meg. Gratulálunk! 

Két keréken a legjobbak 
Szabó Bernadett (7.a) a Kerékpáros Iskola Kupa Makó 
városi döntőjén lány kategóriában az első helyen végzett.  
A „Ki a mester két keréken?” Közlekedésbiztonsági Verseny 
megyei döntőjében, május 11-én, Szegeden Novák Bálint 
(5.a) fiú kategóriában 3. helyezést ért el. Felkészítőjük Hor-
váth János tanár úr volt. Gratulálunk! 

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 
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HÍREK 
Ügyes matematikusok 

A Körösök Menti Levelezős Matematika Versenyen Joó Boglár-
ka Réka (4.b) pontjai alapján megnyerte a verseny fődíját, 
egy laptopot és az alsó tagozatosok között II. helyezett lett. 
Felkészítő pedagógusa: Kúszné Nagy Tímea. A verseny továb-
bi SZIGNUM-os eredményei: 3.o.: Szabó Dávid Gábor 31., 
Farkas Katalin 11. hely. 4.o.: Fodor Arabella Barbara 4. he-
lyezésével különdíjas lett, Kerekes Fanni a  13., Martonosi 
Anna a 30., Kanton Szilárd Bonifác a  15. helyen végzett. 5.o.: 
Mágori Levente 36., Bartha Ágota Flóra 49., Mészáros Botond 
61., Varga Milán 28., Weszely Mária Sarolta 19., Furulyás 
Levente Ákos 45., Horváth Benedek 13. 7.o.: Tar Bernadett 
27. Gratulálunk mindenkinek és további sikeres versenyzést 
kívánunk! 

Bendegúz megyei bajnokság eredményei 
Az idei tanévben három tanuló képviselte iskolánkat ezen a 
nemes versengésen. Püspöki Levente (4.a) angol nyelvből a II. 
helyen, matematikából a  22. helyen végzett. Felkészítő taná-
rai: Nyúl Patrícia M. Fidelis és Majorosné Rácz Krisztina. Kan-
ton Szilárd Bonifác (4.b) matematikából a 31. helyet szerezte 
meg, felkészítő tanára: Kúszné Nagy Tímea. Kormos Szófia 
(3.b) irodalom, szövegértés tantárgyból 13. lett, felkészítő 
tanára: Győrfi Józsefné. Mindenki tisztes helytállást mutatott a 
választott tárgyból. Gratulálunk a versenyzőknek! A követke-
ző évre is sok sikert kívánunk a folytatáshoz. 

Országos levelezős sikerek 
A Böngész Országos Levelező, négyfordulós verseny eredmé-
nyei a 2018/2019. tanévben 
1. osztály: matematika Furulyás Attila, Székelyhidi Noémi (1.b) 
5.hely. Felkészítő tanár: Szabó Anita Mária. 2. osztály mate-
matika: Bartha Dóra, Gregor Szonja (2.a) 7. hely. 2. osztály, 
olvasás: Biró Kata, Seres Nóra (2.a) 10.hely. Felkészítő taná-
ruk Varga Erika. Gratulálunk a szép eredményekhez! 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2019. május - június 
25. szo Egyházmegyei Zarándoklat és Találkozó 

Óföldeákon 

29. sze Kompetenciamérések: 4. évfolyamon helyi, 6. 
és 8. évfolyamon országos mérés olvasás-
szövegértés, matematika területen 

JÚN. 4. k Nemzeti összetartozás napja 

7. p Nyelveken szólás miséje az 1. órában 

9. v Pünkösdvasárnap 

10. h Pünkösdhétfő 

11. k de. - 

13. cs du. 

Ebédfizetés (kéthavi, május-június) 

12. sze 8. évf. bankett 

13. cs Bolondballagás (8.o), Foci maraton 

14. p SZIGNUM nap 

16. v 8. a és b osztály ballagása. Te Deum 

17. h Osztályozó értekezlet 

19. sze Utolsó ebédfizetési lehetőség 

20. cs Tanévzáró ünnepség 

26. v Elsőáldozás, gitáros mise 


