
 

 

        

XV. évfolyam 6. szám 2019. június 

A Szent István Egyházi Általános Iskola 

és Kollégium havilapja 

2018/2019: BÁTOR ÉV 

TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS  
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI SZÜNETET KÍVÁNUNK  

DOLGOZÓINKNAK,  
TANULÓINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK! 

KEDVES DIÁKUNK! 
 Végre, itt a nyár! Azt kívánjuk Nektek, hogy pihenjetek a szünetben, gyűjtsetek sok élményt, és ha van 
rá alkalom, utazzatok, lássatok világot, örüljetek a családi együttlétnek! Sok lehetőség vár… A pihe-
nés nem jelent tétlenséget, segíts otthon a szüleidnek is! Ne feledd, Jézus Krisztus nem megy nyári szü-
netre, mindig veled van. Gondolj vele és szólj hozzá nap, mint nap. Tanáraid által kért nyári teendőid-
ről se feledkezz meg – megalapozod velük a jövő év jó eredményét. A tanévkezdéssel kapcsolatos, fontos informá-
ciókról (tankönyvosztás, tanévnyitó) augusztusban tájékozódhatsz az iskola hirdetőtábláin és a honlapunkon. Első 
tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő). 

Jó pihenést, tartalmas, szép nyarat kívánunk! 

38 VÉGZŐS TANULÓNKNAK CSENGETTEK BE UTOLJÁRA 
   Két osztály, köztük első magyar-angol kéttannyelvű ta-
gozatosaink búcsúztak el június 16-án a makói Szent Ist-
ván Egyházi Általános Iskolában. A meghitt hangulatú ese-
ményen diáktársaik sorfala közt, virágok és mosolyok kísé-
retében ballagtak el a végzősök. 
   A vasárnapi alkalmon hagyományosan a nyolcadiko-
sok egy kis ünnepség keretein belül vehették birtokba 
utoljára osztályukat. A hetedik évfolyamosok verses-
zenés műsorral készültek a kis üvegcse bort, szerencsét 
hozó pénzérmét, sót, apró cipót és az iskola fényképét 
tartalmazó tarisznya átadása mellett. Virágcsokrok és 
büszke szülők, családtagok gyűrűjében készültek az utol-
só általános iskolás fotók a nagy napon. A kétosztálynyi 
ballagó diák az utolsó becsengetést követően, iskolatár-
saik sorfala előtt járta végig a jól ismert termeket és 
folyosókat. Az alapfokú tanulmányok befejeződésére 
hivatalosan a belvárosi Szent István Király templomban 
került sor. Az ünnepi szentmise beszédében Pálfai Zoltán 
plébános a cérna és a tű hasonlatával élt. – Ezek a hit-
hez és a tudáshoz hasonlóan csak együtt működhetnek. A 
tű a ti kezetekben van, hogy életetek szövete miként áll-
jon össze – emelte ki szentbeszédében, majd Ferenc pá-
pát idézte kérte: „Szűzanyánk, segíts nekünk összevarrni 
a jövőt!”. Tóth Ákos igazgató beszédében köszönetet 
mondott a szülőknek, pedagógusoknak és diákoknak az 
együttműködésért. – A munka becsületének ismeretével, 
a katolikus egyházhoz való helyes viszony megmutatásá-
val, és az önismeret képességével felvértezve engedjük 
el az iskolai falai közül a diákjainkat. Ha valaki megta-
lálja, miben a legjobb, akkor abból egy nagyon boldog 
és kiegyensúlyozott életpályát építhet - mondta útrava-
lóul a ballagóknak az egyházi intézmény vezetője, aki 
ezt követően intézményi elismeréseket adott át. 

    

Tanulmányi munkájáért és intézményi háttérmunkában 
nyújtott lelkiismeretes odaadásáért elismerést szerzett 
Forgács Gábor Péter, a SZIGNUM kiváló sportolója díjat 
Kurai Klaudia kapta. A 2018/19-es tanévre meghirde-
tett pontverseny díjazottjai Gabnai Virág, Kovács Bálint, 
Nagy Vivien, Horváth Dominik Ákos, Kőrösi Lóránt Kamill 
és Gyenge László lettek. A fenntartó Boldogasszony Is-
kolanővérek Boldog Gerhardinger Terézia-díjában Vigh 
Andrea és Horváth-Varga Sára, Tartományfőnöknői di-
cséretben Szekeres Petra és Füleki Balázs részesült. 
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FÓKUSZ - NYÁRI TÁBOR 

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 azokat 
a főképp SZIGNUM-os diákokat, tehetségeket, akik vizuális művészetek, különösen a mozgókép, 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.  
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KERÉKPÁROS TÁBOR 
A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre 2019. július 16-ától 20-áig nyári tábort szervez a Kiskunság-
ba. 
A tervezett program: 
- Július 16. kedd: Indulás reggel fél 8-kor Kiskunfélegyházára kerékpárral.  Szállás a félegyházi 
Constantinum Intézmény kollégiumában                         
- Július 17-18-19. (szerdától péntekig)  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, Mind-
szentet, Csongrádot, Csanyteleket. 
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: Személyi igazolvány, diákigazolvány, egészségbiztosítási kártya, vízhatlan, sportos öltö-
zet, sapka, fürdőruha, hálózsák, fényvisszaverő mellény és megbízható kerékpár.  Ajánlott a fejvédő sisak! Költő-
pénz: 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 igényel-
hető!  
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 VOLT LEHETŐSÉG!  
KÍSÉRŐK: Horváth János (30-356 4409), Majoros Márton (20-334 5092). Lesz orvosi felügyelet a kísérő gépkocsi-
ban. Kerékpárjavító eszközökről a kísérők (is) gondoskodnak. 



 

 

FÓKUSZ - NYÁRI TÁBOR 

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 

UTOLSÓ HELYEK! 
 
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) diák-
jainknak 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 
trükkös kísérlet vár Rád! Megismerkedünk a Naprend-
szerrel, megnézzük, hogyan hasznosítjuk mindennapjaink-
ban az űrkutatást, utolsó este pedig egy csillagvizsgáló-
ba is ellátogatunk! Kalandjainkhoz segítségül hívjuk a 
digitális eszközök 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, élmények-
kel telve töltsd a nyarad és élvezd a játékos természet-
tudományt!  
 
Amit ígérünk: 
• Érdekes kísérleteket láthatsz, amiket Te magad is 

elvégezhetsz. 
• Angol nyelvtudásodat csiszolhatod, bővítheted. 

• Kirándulunk a természetbe, ahol számháborúz-
hatsz. 

• Menekülés szabadulószobából. 
• Henna tetoválás. 
• Lehetőség digitális eszközök és programok hasz-

nálatára (számítógép, okostelefon, tablet). 
 
A foglalkozások során biztosítjuk a szórakoztató és egy-
ben 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 megkezdődjön 
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 fogla-
kozásokon való részvételt és kísérletekhez szükséges esz-
közöket, valamint a napi egyszeri meleg étkezést 
(ebéd), friss gyümölcsöt. A csillagvizsgálóban tett láto-
gatás 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 
táborunkba, további 10% kedvezményt jelent az év 
végi kitűnő bizonyítvány! 
 
 
A foglalkozásokat a jelentkezők korosztályának megfe-
lelően alakítjuk! A tábor részleteiről május végén / június 
elején szülői értekezletet tartunk. További információval 
hamarosan jelentkezünk!  

 
Üdvözlettel: Niki néni 
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GYULÁN JÁRTAK A MÁSODIKOSOK 
 

   Az idei tanévben a második évfolyam közös kiránduláson vett 
részt. Május végén Gyulára látogattunk el. Megtekintettük a Dél-
Alföld egyetlen téglavárát. Végigjártuk és megnéztük a részeit, lát-
tuk a lovagterem falain a címereket. A kiszolgáló helyiségeket kör-
bejárva felidéztük a régi mesterségeket. De a legérdekesebb min-
denki számára a várbörtönben lévő eszközök és fegyverek bemuta-
tása volt. 
   A jó időt kihasználva a Steigervald-tanyára mentünk. Itt finom 
paprikás krumplival várták az éhező csapatot. Ebéd után lovas kocsikáztunk, lovagoltunk és sokat játszottunk. A 
tanyamúzeum igazi élményt adott a régi élet mindennapjaiból. Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza. 

 
A 2. évfolyam  



 

 

FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

ELSŐ SZIGNUMOS KIRÁNDULÁSUNK  
   Már hetekkel előbb számoltuk, hányat kell még aludnunk, a várva-
várt kirándulásig. Frissen ébredtünk, és idejében elrendeztük az ele-
mózsiát tarisznyánkban. Tágasan elfértünk a buszban, és beszélget-
tünk utazás közben. Szegedre vitt utunk. A Fogadalmi Templomban 
Köllő Sándor atya fogadott és vezetett bennünket. Élveztük a törté-
neteket, és örültünk az ajándéknak, kiadványnak, amiben nekünk, 
kicsiknek mesélnek és feladatot is készítettek a „nagy templomról”.  
   A dóm megtekintése után igyekeztünk a Vadasparkba. Kedves 
„zoo-pedagógus” Madagaszkár pingvinjei nyomán mutatta be ne-
künk az állatokat, amelyek egyrészt szerepelnek a filmben, másrészt itt valóságosan láthatók. A tevék éppen ved-
lettek, és közel jöttek hozzánk. Rendkívüli volt, hogy láthattunk „bébi oroszlánt”, ez itt az állatkertben látta meg a 
napvilágot. Nagyon óvatosan, csendben voltunk a ketrec előtt, nehogy az anyaoroszlán megijedjen és elrejtse elő-
lünk kedvenc kicsinyét. Tarisznyából ebédeltünk, jóízűen.  
   Ezt követően átsétáltunk a játékdzsungelbe, ahol másztunk, csúsztunk, ugráltunk, labdáztunk. Kipirulva ültünk az-
tán asztalhoz, és dekorgumi, ragasztó, olló, filctoll forgott a kezünkben – emléket készítettünk, amin a Szegedi Dóm 
képe is megjelent. 
Hazafelé – lelkesen beszéltük meg egymással a nap élményeit. Már most várjuk a jövő évi kirándulást! 

1.a osztály, Mariann néni, Hedvig nővér 
 

RUMINI NYOMÁBAN, AVAGY OSZTÁLYKIRÁNDULÁSUNK ÉS EGYÉB ÉLMÉNYEINK BUDAPESTEN 
A 3.A OSZTÁLYKIRÁNDULÁSA EGY TANULÓ TOLLÁBÓL 

Pesten jártunk, Ruminit láttunk 
   Egy hétfő reggel osztálykirándulni indultunk Budapestre, a 3.b osztállyal közösen. Úgy 
terveztük, hogy először a Rumini előadást nézzük meg a színházban, majd az állatkertbe 
látogatunk. Az út mókásan telt, és hamar odaértünk a színházba. Az előadás azért tet-
szett, mert a szereplők nagyon viccesek voltak. Legjobban Negró és a papagáj nevette-
tett meg, sosem fogom elfelejteni szavaikat: „büdös cumi”, „papagáj csajokat akarok”. 
   A színházból kiérve láttuk, hogy esik az eső, ezért állatkert helyett a Természettudományi Múzeumba mentünk. Itt 
először csodálatos, különböző színű, formájú kristályokat láttunk. Bohóchalakkal is találkoztunk és a korallzátony 
teremben izgalmas repedős padlón lépkedhettünk. 
   Igazán sokszínű, változatos, vidám napunk volt. Bárcsak sűrűbben lenne osztálykirándulásunk! 

Horváth Boglárka (3. a) 
 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS BUDAPESTRE 
   Mindenki nagyon izgatott volt a kirándulás előtti napokban. Volt, aki még sosem járt a 
fővárosban, de a többieket is sok kérdés foglalkoztatta: Milyen lesz a szállás? Mit lesz a 
program? Sokáig fenn lehet majd maradni este? 
   Végre eljött a várva-várt nap. Korán reggel indult a vonat Szegedről. Miután megér-
keztünk és megtekintettük testvériskolánkat, elmentünk a Cyberjump-ba, ami egy trambu-
linpark. Itt jól kiugrálhattuk magunkat. Ezután megcsodáltuk a Parlament épületét és 
megnéztük az őrségváltást is. Innen elsétáltunk a Művészetek Palotájához és a Szépmű-
vészeti Múzeumhoz. Kornél bácsi elmagyarázta, hogy kiket ábrázolnak a kertben álló szobrok. Itt áll egy mini 
Zikkurat is, amelynek tetejéről szép kilátás nyílt a Dunára. Vacsora után elsétáltunk a Margit-szigetre és felgyalo-
goltunk a Gellért-hegyre is, ahonnan láttuk Budapest fényeit. Másnap a Hősök terén jártunk, majd a Vajdahunyad-
vár másolatát és a benne berendezett érdekes Mezőgazdasági Múzeumot jártuk végig. Az ebédet követő 
fagyizás után fájó szívvel mondtunk búcsút Budapestnek. 
   Remélem, hogy a következő osztálykirándulásunk is ilyen jó lesz. Már nagyon várom. Köszönjük szépen Kornél 
bácsinak és Mónika néninek a szervezést.                        Bartha Ágota (5.a) 
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JÁRJUNK EGYÜTT! 
   2019. június 1-jén Ferenc pápa Csíksomlyóra látogatott. A történelmi jelentőségű eseményen 
részt vett a makói Szent István Király Plébánia zarándok csoportja, köztük több SZIGNUM-os 
diák, családtag és dolgozó is.  
   Az egyházfő látogatásának emlékére Pünkösdvasárnap a belvárosi templom udvarán egy 
ezüstfenyőt ültetettek el. – Ferenc pápa a teremtett világ védelmét rendkívül fontosnak tartja. 
Erdélyi útja során ajándékként azt kérte, mindenki saját közösségében ültessen el egy fát. Most 
nem csak ennek teszünk eleget, hanem akciónkkal kifejezzük azt is, hogy a világegyházhoz tar-
tozunk – tudtuk meg Pálfai Zoltán plébánostól. A fa mellé egy kis tábla is készült, „Járjunk 
együtt!” felirattal az esemény emlékére.  



 

 

FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 

„HATÁSOS” KIRUCCANÁS A TERMÉSZETBE 
 

  Június 11-én kora reggel mi, a 6. a osztály Lakitelek felé vettük az irányt Noémi és 
Ildikó nénivel. Dél körül meg is érkeztünk az árpádszállási autós kempingbe, ahol a 
természetben tölthettük időnk nagy részét, annak minden szépségével együtt: zöld 
környezettel, napsütéssel, ám WIFI nélkül. Ezúttal nem a Google volt a „barátunk”, 
hanem a szúnyogok. ☺ 
   Szállásunk elfoglalása után nem sokkal a helyi kalandparkba indultunk „új baráta-
inkkal” karöltve. Ekkor még nem gondoltuk, hogy túl sok új dolgot látunk majd ott, 
hiszen már nem egyszer végigmentünk a remek makói pályán. Csak odaérve szem-
besültünk azzal, hogy ebben a kalandparkban bizonyos kihívások akár 8-9 méteres 
magasságban vártak minket. A kezdeti megilletődöttség ellenére és sikeresen túljut-
va a gyakorló- és a gyerekpályán, sokunk indult útnak a felnőtt pálya kihívásai felé. 
Néhányan pedig lentről drukkoltunk bátor társainknak, miközben eljártuk a „lakitelki 
szúnyogcsárdást”.J A Bátor tanévünkhöz híven minden induló teljesítette a próbát, 
köztük osztályunk 3 leánya is, akikre ezért különösen büszkék vagyunk. A fiúk közül 
voltak, akik lelkesedésükben 2-szer is „végigszaladtak” a pályán. 
   A kempingbe visszaérve ping-pong bajnokságot rendeztünk, melynek Noémi néni 
játékosként, Ildikó néni pedig szurkolóként volt lelkes résztvevője. A délutáni órákban 
egy másik gyerekcsapat is érkezett a helyszínre, akik egy barátságos focimérkőzés-
re hívtak minket. Több sem kellett a mi focistáinknak! Hatalmas győzelmet arattak, 
ami viszont nem szegte kedvét a most már ismerős gyerekeknek sem, így később 
újabb játékra hívták osztályunkat. 
   Másnap egy papírmerítő műhely foglalkozásán vehettünk részt, ahol a kevés alvás után fáradtan, de érdeklődve 
figyeltük, ahogy bemutatták nekünk, hogyan készültek régen a papírlapok. Ezután mi magunk is kipróbálhattuk a 
folyamatot. Néhányan akár bemutató inasnak is beállhattak volna, olyan ügyesen gyártották a szép papírlapokat. 
   Délután csónakázni indultunk, ahol hirtelen jó párunknak „nagy lett a mentőmellénye”, saját biztonsága érdeké-
ben. J Ez az élmény van, akinek azért lesz maradandó, mert kényelmesen végignapozta a csónak utat, és van, aki 
pedig keményen dolgozott a nem szűnő napsütésben, hogy előrébb jussanak ritkán használt járművükkel, és hogy 
társaik zavartalanul pihenhessenek. 
   Június 12-én este, amikor már azt gondoltuk, hogy kalandjaink egy időre véget értek, hazafelé indultunk…volna, 
ha a vonatunk, nem késett volna több mint fél órát, aminek köszönhetően lekéstük a csatlakozásokat. Ekkor indult az 
„újratervezés”. Sok-sok telefonhívás és egyeztetés után kirajzolódott a „hogyan tovább”. Hálásan köszönjük a szü-
lők kedves segítőkészségét, akik azonnal a segítségünkre siettek, és Szegedről a diákok többségét hazavitték autó-
val. A többiek is csak - a tervezetthez képest - 1 órás késéssel érkeztek haza tömegközlekedéssel. 
   Ez a két nap - amellett, hogy kihívásokkal teli volt - még inkább erősítette az osztályunk egyre jobban működő 
közösségét. Segített, hogy emlékezzünk arra, hogy – nem csak szó szerint – egy csónakban evezünk, és hogy 
együtt, jó csapatként összetartva minden könnyebben megy.              6. a osztály 
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KIHÍVÁS TELJESÍTVE! 

A SZIGNUM közössége is 
képviseltette magát má-
jus 29-én, a makói Kihí-
vás Napja programjain. 
30 tanulónk vett részt a 
reggeli kocogáson a vá-
rosközpontban, amelyre 
Kanderné Németh Györ-
gyi tanárnő kísérte el 
őket.  

KRESZ FÜZETEK A  
SZIGNUM-BAN IS 

   Hiánypótló munka-
füzetként készítettek 
tavaly kormányzati 
szinten az általános 
iskolák 4. és 5. osztá-
lyosainak egy közle-
kedési kisokost. Hor-
váth János igazgató-
helyettes úr, aki elkö-
telezett a téma iránt, 
az idei tanévben a 
kiadvány tartalmára 
építve rendszeresen 
tartott KRESZ elméleti 
és gyakorlati foglal-
kozásokat az ötödike-
seknek a SZIGNUM-
ban. Az iskolai eszten-

dő végén pedig egy 
igazolvánnyal is meg-
jutalmazta a tanár úr 
a résztvevőket. A re-
mek kezdeményezés 
a jövő évben is folyta-
tódik. 

SPORT, SPORT, SPORT 
Kick-box sikerek 

A Dorogon, 2019. június 1-jén 
megrendezett 4Fight Kupa Nyílt 
Utánpótlás Magyar Bajnokságon a 
KirályTeam Kick-Box Akadémia 
SZIGNUM-os versenyző kiválóan 
szerepeltek. Modok Csaba (3.b) 
gyerek/point fighting 36 kg-ban a 
2. helyet szerezte meg. Géczi 
Csaba (3.a) gyerek/point fighting 
30 kg-ban aranyérmes lett. Gratu-

lálunk, 
és to-
vábbi 
sikere-
ket kívá-
nunk!  



 

 

,, HATÁRTALANUL’’ - 2019. ERDÉLY  
- A SZIGNUM 7. ÉVFOLYAMÁNAK KIRÁNDULÁSA 

   Immár hetedik alkalommal sikerült elnyernie iskolánk-
nak azt a lehetőséget, hogy külföldi, de magyarlakta 
területeket kereshessen fel a SZIGNUM éppen aktuális 
hetedik évfolyama. 
   Június 3-án, hétfő reggel indultunk útnak, 38 diák és 
kísérő tanáraik – Etelka néni, Ildikó néni, Győrfiné Móni-
ka néni, végül pedig jómagam, azaz Józsi bácsi. 
   Négy napos erdélyi körutazásunk első megállója 
Nagyszalonta volt, ahová egy gyors határátkelés után 
jutottunk el. A megemlékezés koszorúival alaposan fel-
szerelkezve értünk Arany János egykori szülőházához, 
ahol már vártak bennünket. A hely történetét figyelme-
sen hallgató diákok búcsúzásukkor koszorút helyeztek a 
magyar költőóriás egykori házának falára. Arany Csa-
ládi kör című verséből oly ismert Csonka tornyot távolról 
szemlélhettük csupán, mivel éppen felújítás alatt állt. 
   Máris robogott velünk tovább klímával felszerelt autó-
buszunk, melyben a nyári hőséget nem szenvedtük meg. 
Máris közeledtünk a Partium központi települése, Szent 
László királyunk legkedvesebb városa, Nagyvárad felé. 
Az állatkert lakói nagy sikert arattak, az egzotikus tigris, 
a barnamedve család mellett talán a kecskesimogató 
volt a legnépszerűbb: - a kezdeti kölcsönös ismerkedés 
után együtt nyargalt a kifutóban kecskenyáj és SZIG-
NUM-os diákcsapat fel s alá. 
Esti szállást az Ifjúsági- és Sporttáborban foglaltunk ma-
gunknak, ahol finom vacsorával fogadtak bennünket. A 
szobák kiosztása után esti sétára indultunk, hogy Ildikó 
néni útmutatása szerint magunkba szívhassuk Nagyvárad 
irodalmi emlékekkel dúsított levegőjét és Ady Endre, Ju-
hász Gyula szobrainak társaságában közös szavalással, 
koszorúzással tiszteleghessünk a város egykori géniuszai 
előtt. 
    A kényelmes, tusolóval, illemhellyel ellátott szobák 
kényelmét az éjszaka során egyesek nem igazán érté-
kelték, így aztán számukra kissé nehezen indult a máso-
dik nap, melyen Erdély központjába, a hajdani ,,Kincses 
Kolozsvárra’’ vitt az utunk. Megérkezve a közel 325 ez-
res lélekszámú városba, melynek jelenleg kb. 50 ezer fő 
a magyar ajkú lakosa, bőséges ebédet fogyaszthattunk 
el. Az ebéd után frissítő sétánk a város melletti Hoia-
Biaciu, magyarul: Bácsi-erdőbe vezetett. Itt a leírások 
szerint több megmagyarázhatatlan jelenség történt az 
utóbbi évtizedekben. Tudósok is vizsgálják a történése-
ket, paranormális jelenségeket. Szerencsére mi a harma-
dik típusú találkozások helyett csupán az erdő árnyat 
adó fáival, énekes madaraival találkoztunk, de többet 
nem is igényeltünk. Gyalogtúránk a hajdani Fellegvárba 
vezetett, melynek romjai közül gyönyörű kilátás nyílott a 
hatalmas városra. 
   Estefelé érkeztünk kolozsvári pihenőhelyünkre, a két-
csillagos Hotel Zimbruba. A négy emeletes szálloda szo-
báinak berendezése minden igényt kielégített, a sze-
mélyzet nagyon kedvesen fogadott bennünket, magya-
rul, angolul beszélhettünk velük, de ha meg is akadt vol-
na a kommunikáció, egy kölcsönös, kedves mosoly min-
dent megoldott. 
   Kirándulásunk harmadik napján a tanárok versenyt 

hirdettek a szoba-csapatok között. A ,,Kirándulási KI MIT 
TUD’’ szárnyakat adott a diákok figyelmének, melyre 
szükség is volt, hiszen ekkor csodálhattuk meg Kolozsvár 
központjában a város jelképének is számító Mátyás ki-
rály szobor-csoportot. A monumentális alkotás megko-
szorúzása után meséket gyűjtöttünk a nagy királyról, 
valamint Józsi bácsi szabadtéri előadása után lehetőség 
nyílott rá, hogy többen is megcsillanthassák történelmi 
tudásukat. Ezután a híres Botanikus kert trópusi növényvi-
lágában bolyongtunk, felfedezve és megtapasztalva 
mindazokat a növényeket, melyeket eddig csupán a bio-
lógia tankönyv lapjain láthattunk. 
   Hunyadi Mátyás nem volt hálátlan természetű. Mindez 
kiderült a diákok számára is, a király szülőházában tett 
látogatás során. A ház hajdani gazdájának, a fogadós-
nak és családjának egész életre szóló adómentességet 
adott jutalmul, cserébe azért, mert gondját viselték a 
várandós Szilágyi Erzsébetnek, Mátyás édesanyjának. 
   Hosszú séta várt még ránk, amíg a Zimbru Szállodába 
érkezhettünk. Szerencsére azonban megpihenhettünk 
ferences- illetve ortodox-templomban is, érzékelve és 
megélve is Kolozsvár sokszínűségét a vallás tekintetében 
is. 
Utolsó napunkon hosszú út várt ránk Déváig, hogy végre 
átadhassuk a Böjte Csaba testvér által létrehozott gyer-
mekotthon lakóinak szánt adományainkat. A főként tar-
tós élelmiszerek és tisztálkodó szerek reméljük, hogy 
enyhítik az ott élő gyermekek gondjait. Úgy érzem, a 
csoport tagjait is mélyen megérintette mindaz, amit ott 
láthattak. 
   Utolsó látványos kalandunk a dévai vár bejárása, de 
talán még inkább a felvonóval való feljutás volt. Nap-
fényben indultunk, zuhogó zivatarban érkeztünk a vár 
ormára. A szakadó eső ellenére is sikerült azért kitekin-
tenünk az alant fekvő városra. 
   Négy tartalmas és sokat nyújtó nap után fáradtan, de 
épségben és élményekben gazdagon érkeztek haza 
június 6-án a Szignum hetedikesei. 
                                                   Győrfi József tanár úr 
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FÓKUSZ - KIRÁNDULÁSOK 



 

 

DUNA-PARTI KALANDOK A SZIGNUMBAN  
 

   „Mint minden igazán vidám gyerektörténet, ez is egy csengőszóval kezdődik. Mégpedig, 
sejthetitek, az utolsó csengőszóval, amelynél édesebb muzsikát a világ legnagyobb zene-
szerzője sem tudna kitalálni.” 
   CSUKÁS ISTVÁN NYÁR A SZIGETEN című regényéből idézve ezt a csengőszót magunk is ha-
marosan megtapasztalhatjuk, hisz a tanév végének küszöbén járunk. A SZIGNUM 4. év-
folyamos diákjainak azonban már két héttel korábban is „kicsengettek”, hiszen az idei 
választott olvasmányuk a fent idézett könyv volt. Reiszné Surinás Piroska kolléganőmmel 
már a tavalyi Rumini akadályverseny szervezésekor elhatároztuk, hogy az idei olvasmá-
nyunkhoz is szervezünk irodalmi akadályversenyt a gyerekeknek. Kezdeményezésünkhöz 
ezúttal is számos segítséget, támogatást kaptunk szülőktől, kollégáktól egyaránt. Nélkülük 
nem valósulhatott volna meg az idei program se. KÖSZÖNJÜK! 
   A Csukás-regények a felnőttek számára is bizonyára ismerősek, de a mai ifjúság köré-
ben is igen nagy népszerűségnek örvendnek. A könyv alapján 1975-ben nagy sikerű ifjú-
sági kalandfilm is készült Le a cipővel! címmel, melyre mi is szívesen emlékezünk. A törté-
net az elejétől kezdve izgalmakat rejtő olvasmány, és melyik gyermek ne olvasna szíve-
sen a vakációról és egy olyan táborozásról, amely szülői felügyelet nélkül zajlik. A tábo-
rozásból hamarosan egy dunai sziget meghódításáért indított harc mezején találjuk ma-
gunkat, ahol a számháború, s végül maga a Duna dönti el, ki nyeri a csatát. 
   Duna-parti kalandunkat mi is számháborúval zártuk, előtte azonban a regény fejezete-
ihez kapcsolódóan számos próbát ki kellett állni a csapatoknak. A verseny napján a 7 
csapatot alkotó közel 40 diák 12 állomásvezető irányításával újra átélhette a regény 
szereplőinek nyári kalandjait. A próbatételekre június 4-én került sor az iskola 4 különbö-
ző helyszínén. A tavalyi verseny sikerének köszönhetően az állomások vezetését a szülők 
és pedagógus kollégáink idén is nagy örömmel vállalták. Az előkészületeken és az eszközök beszerzésén kívül is sok 
szülői segítséget kaptunk. A program során a regényből merítve ötletet, paprikás krumplival nyitottuk és zártuk. A 
verseny előtt ugyanis szülői segítséggel a kollégium udvarán főtt ebédet kaptak a gyerekek az iskolai menza helyett. 
Az eredményhirdetés után a paprikás krumplit és sült csirkét cukormázzal ettük, amit egy ügyes kezű anyuka készített 
nekünk torta formájában.   
   A Rumini kalandokhoz hasonlóan igyekeztünk a regényhez kapcsolódó interaktív, logikai és kreatív feladatokkal 
feleleveníteni a vízparti táborozás élményeit. A 4 különböző helyszínen 3-3 állomás volt, ahol a csapatok felváltva 
állták ki a próbát. A tornateremben elsősorban ügyességi, a tantermekben pedig kreatív és logikai feladatokkal kel-
lett megbirkózniuk a gyerekeknek. A verseny alatt saját készítésű menetlevelekben gyűltek a pontok, amit a végén 
kisebb ajándékokkal jutalmaztunk.  
   Tanulói elégedettségi kérdőívet ez alkalommal is kitöltettünk a gyerekekkel, akik véleménye alapján leginkább 
kedvelt feladatok a következők voltak:  
   Az 5. állomáson a Ki vagyok én? nevű játékban meghatározott jellemzők alapján kellett felismerni a szereplőket, 
majd valamelyik csapattagnak ki kellett találnia a társai által felsorolt tulajdonságok alapján egy-egy szereplőt. A 
10. és 12. állomás a kis tornateremben kapott helyett (Építs várat! Állíts sátrat!), ahol elsősorban valamit építeni kel-
lett. A papírdobozokkal történő várépítés és egy sátor felállítása igazán kedvelt feladat volt a gyerekek körében. 
Ezen a helyszínen a 11. állomáson (Evezz a Dunán!) térképet is kellett olvasniuk a csapatoknak, majd a Duna-parti 
települések megnevezését követően a folyás irányában el is kellett helyezni a városokat a Duna partján. 
   A legnépszerűbb állomásokon kívül még számos érdekes próba várt a negyedikesekre, mint például Morze-
jelekkel történő kódfejtés és kódolás, arab és római számok párosítása, buszok menetrendjében való tájékozódás 
szövegértési feladatokkal, események időrendi sorrendje, a regényben szereplő ismeretlen kifejezések párosítása 
magyarázatukkal, keresztrejtvény, TOTÓ, a táborozás ételeinek receptjei, valamint jelenetek felismerése a tanulók 
olvasónaplóiban készült rajzok alapján. 
   A gyerekek az alábbi feladatokkal tennék még izgalmasabbá a következő versenyt. A teljesség igénye nélkül né-
hány ötlet a diákoktól: medencébe ki tud a legmagasabbra ugrani, az állomások legyenek az udvaron, egy trambulinról 
egy csirke alakú pinata (pinyáta) ütögetése (pinata: egy mexikói eredetű, édességekkel, meglepetésekkel teli vidám pa-
pírmasé figura, amit a gyerekek feje felé kell lógatni és egy bottal addig ütni, amíg ki nem szakad.) 
   A gyerekek fantáziadús ötleteinek mindig nagyon örülünk, megvalósításukhoz csupán egy évet kell várni, amikor 
ismét kalandra hívjuk őket az aktuális választott olvasmány felidézéséhez. Habár jövőre negyedikeseink felső tago-
zatosok lesznek, mindig nagy örömmel várjuk őket az alsósok akadályversenyén állomásvezetőknek. A feladat válla-
lásához persze el is kell majd olvasniuk a választott könyvet! Reméljük így is nagyon szívesen vállalják majd, hisz jö-
vőre is izgalmas olvasmányunk lesz! ☺☺☺  

 

Kerekesné Dócs Nikoletta tanító (magyar, 4.a osztály), Reiszné Surinás Piroska tanító (4.b osztály) 
 

A fotókat  Ádók Zsanettnek, a tortát Kenézné Kovács Mónikának köszönhetjük. 
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VELÜNK TÖRTÉNT 



 

 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
ÚJRA RUMINI KALANDOK A SZIGNUMBAN 

   „Az olvasóvá nevelést édesanyaként és tanítóként is kiemelt 
feladatomnak tartom. Hiszem, hogy minden gyermeknek fel lehet 
kelteni az érdeklődését az olvasás iránt, csak segíteni kell nekik. 
A digitális nemzedék esetében a papíralapú könyvolvasás meg-
szerettetése szülőként is komoly fejtörést okozhat. Pedagógus-
ként arra törekszünk, hogy a gyerekek megéljék az önálló olva-
sás élményét, ezért a kötelező olvasmányok terén legfontosabb 
szempontnak tartjuk, hogy a gyerekek szívesen olvassanak.”  
   A tavalyi évhez hasonlóan ezekkel a gondolatokkal vágtunk 
bele újra Győrfi Józsefné Mónika kolléganőmmel immáron 
második alkalommal a Rumini akadályverseny megszervezésé-
be.  Idén ugyanis a tavalyihoz hasonlóan mindkét harmadik 
évfolyam választott olvasmánya Berg Judit népszerű gyermek-
regénye, a Rumini volt. A legjobb gyerekkönyvnek járó elisme-
rést (Év Gyermekkönyve Díj, 2007) nyert kalandregénynek 
idén is nagy sikere volt tanulóink körében. Az olvasmányt feje-
zetenként dolgoztuk fel, emellett csodálatos rajzok is készültek 
az olvasónaplókba hétről hétre.  Az élményközpontú feldolgo-
zás során lehetett Rumini tallérokat gyűjteni, amiket kalózlá-
nyokra és kalózfiúkra, valamint 5-ös érdemjegyre lehetett 
beváltani.  
   Az olvasmány feldolgozását ősszel egy könyvtári óra előzte 
meg, melyet Joó Zsoltné Timi tartott a 3.a osztálynak. A játé-
kos ráhangoló foglalkozáson számos információt gyűjthettek a 
gyerekek az írónőről, a regény keletkezésének hátteréről és 
további műveiről. Az igen mozgalmas és látványos könyvtári 
órának nagy sikere volt, a gyerekek alig várták, hogy a kö-
vetkező magyarórán belevághassunk Rumini kalandjaiba. Az 
olvasmány feldolgozásakor igyekeztünk számos interaktív 
feladattal, csapatmunkával kreativitásra ösztönözni diákjain-
kat. Az egyik Rumini óránkba (3.a) a februári alsós nyílt órá-
kon a szülők és érdeklődők is bepillantást nyerhettek. A tanév 
vége felé közeledve már nagy izgalommal készülődtünk az 
akadályversenyre, melynek alapötletét először a kiadó 
(Pagony Kiadó) honlapján olvastuk. Már tavaly is saját elkép-
zeléseink szerint alakítottuk versenyünket, idén azonban még 
több változtatást alkalmaztunk egy-egy állomás feladatai-
ban. A tavalyitól eltérően most csak a két harmadik évfolyam 
versenyzett, de a negyedikesek (4.a) sem maradtak ki az idei 
élményekből. Ők ugyanis most nem versenyzőként, hanem állo-
másvezetőként vállaltak nagy örömmel feladatot a program-
ban. Az állomásokat lelkesen vezették, a kortársakkal történő 
együttműködést pedig öröm volt megtapasztalni. 
   A verseny napján a 7 csapatot alkotó 35 diák 21 állomás-
vezető irányításával újra átélhette a regény szereplőinek ka-
landjait. A próbatételekre június 11-én került sor az iskola 5 
különböző helyszínén. A regény fejezeteihez kapcsolódó 21 
állomást a negyedikes diákok mellett még sok szülő és peda-
gógus is nagy örömmel vezette. Voltak szülők, akik már a ta-
valyi versenyt is figyelemmel kísérték, és már akkor jelezték, 
hogy idén is szívesen vállalják ezt a feladatot. Az előkészüle-
tekhez is sok szülői segítséget kaptunk. Az alapanyagok be-
szerzése mellett szülői felajánlásból finom tortát is ehettek a 
résztvevők. Minden támogatásnak nagyon örültünk, hiszen az 
ilyen aktív szülői részvétel is azt bizonyítja, a választott olvas-
mánynak nagy sikere volt! A kollégák szerepvállalása is nagy 
segítség számunkra, nagyon jó megtapasztalni azt, hogy mun-
kánkat ily módon is hasznosnak és értékesnek tartják. 
   A kaland napján a 4-5 főből álló csapatok mindegyike vé-
gigjárta az interaktív feladatokból álló helyszíneket. A tanter-
mekben 4-4 állomás volt, ahol a csapatok felváltva állták ki a 
próbát. A tornateremben elsősorban ügyességi, a tantermek-
ben pedig logikai és kreatív feladatokkal kellett megbirkózni-
uk a gyerekeknek. A verseny alatt saját készítésű menetleve-

lekben gyűltek az aranytallér 
pontok, amit a végén kisebb 
ajándékokkal jutalmaztunk.  
   Egy tanulói elégedettségi kér-
dőív eredményei alapján a gye-
rekek által leginkább kedvelt 
feladatok a következők voltak: 
az V. fejezet: Fabatkák című állo-
másnál egy táblára rajzolt labi-
rintusban kellett piros gyümölcsö-
ket gyűjteni bekötött szemmel. A 
XI. fejezet: Fogságban című állo-
másnál pedig limonádé készítése 
volt a feladat. Az elkészült frissí-
tőket a verseny zárásakor a tor-
ta mellé meg is ihattuk. ☺ A VIII. 
fejezet: Az Orom-szigetnél egy 
kincses térkép alapján kellett 
megtalálni a kincset. A XVII. A 
szökés állomáson kenderkötélből 
tengerészcsomókat köthettek a 
kis matrózok. A III. fejezet: A 
Ragacs-tenger állomásnál ki kel-
lett válogatni a fából készült tárgyakat, amit a polip előszere-
tettel fogyasztott, majd a szörnyet meg is kellett etetni. A VII. 
fejezet: A Sárkány-szoros próbáján szlalom pályán kellett 
ügyeskedni, ezután a sárkány fejeinek eltalálása volt a cél. A 
XIV. fejezet: A Félszemű Mortinál egy R alakú labirintusból kel-
lett tükörrel hátrafelé kijutni, ami nem is volt olyan egyszerű. A 
XX. és XXI. fejezetek: A piros petárda és A kék petárda állomá-
sokon szoborjáték szórakoztatta a gyerekeket, az utolsó állo-
máson pedig egy előzetes feladat alapján tánckoreográfiát 
kellett bemutatniuk a csapatoknak. Ezen az állomáson is össze-
hangolt csapatmunkákat figyelhettünk meg. 
   A kérdőívben idén is megkértük a gyerekeket, írjanak saját 
ötleteket arról, hogy ők milyen feladatokkal tennék még izgal-
masabbá a következő versenyt. A teljesség igénye nélkül né-
hány ötlet a diákok tollából: az állomásokat egy térkép jelölje 
meg, ami alapján ki kell találni, hová kell menni, legyen rajzver-
seny, készítsük el vagy rajzoljuk le a főszereplőt. 
   Ötleteiket és észrevételeiket figyelembe véve próbálunk 
nekivágni jövőre is az újabb irodalmi akadályversenynek, 
amely iskolánkban immáron hagyománnyá válik. 
   Addig is ajánljuk figyelmükbe a Budapesten épült Rumini 
játszóteret, ahol érdemes kipróbálni, milyen is az Egérváros, és 
ahol fel lehet mászni a Szélkirálynőre, majd elbújni a pelevári 
bazár labirintusában. Ugyancsak fővárosunkban található a 
Rumini kalandszoba, az ország első gyerekeknek szóló 
szabadulószobája, ahol a hét minden napján izgalmas pálya 
várja a kalandvágyókat, és amely nyári programnak is kiváló. 
A regényciklus további 7 kötetét pedig feltétlen érdemes elol-
vasni, hisz Rumini kalandjai még korántsem értek véget! A Fer-
rit-szigeten című kötet alapján készült a Pesti Magyar Színház 
Rumini Ferrit-szigeten című mesejátéka, melyet a két harmadik 
évfolyam közösen nézett meg budapesti osztálykirándulása 
alkalmával. A tengerész-kalandregény több, mint 200 elő-
adást ért meg ebben az igen sikeres színpadi darabban.  Az 
előadás olyannyira népszerű, hogy már tavaly ősszel kérnünk 
kellett időpontot, hogy megnézhessük a darabot. Reméljük, 
hogy tanulóink a következő tanévben is nagy izgalommal és 
kíváncsisággal várják a következő évi olvasmányt, melynek év 
végi felidézését egy újabb irodalmi akadályverseny varázsol 
színesebbé. A „varázsol” szóból talán már sokan sejtik, mi lesz 
a következő olvasmány a 4.a osztályban. ☺ 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL ERASMUS+ 
 

SZÍVBŐL SZICÍLIA 
 
   Többször jártam már Itáliában, ahol mindig elbűvölt a kultúra, a gasztronómia, az éghajlat és a gondolkodásmód harmóniája. 
Mondhatom: Olaszországban lenni ÉRZÉS. Így. Csupa nagybetűvel. Mert élő, eleven, erős, lüktető, tüzes, dinamikus. Vonzó. 
 
    Szicília az ország csizmájának ékköve. Egy kicsiny darab abból az életből, amelyet a víz körülölel, a föld betölt, a levegő 
betakar és a tűz éltet.  
    Ottlétem ideje alatt érzékszerveim folyamatos támadásokkal szembesültek. A szaglásom szinte belefáradt az illatok és sza-
gok különös kavalkádjába, amelyben lépteimnél sebesebben követték egymást a virágok illatfelhői, a kiteregetett ruhákból 
áradó mosószerillat, a tenger felől a hullámokkal együtt érkező és máris tovább siető jellegzetes sós tengeri levegő frissessé-
ge, a halszagú buké bűze, a szigetlakók minden igyekezete ellenére hegyekben tornyo-
suló szemét rothadó odora és a narancsfák és citrusligetek izgató aromája. 
    Szemeim csodálattal figyelték a tenger és az ég valószínűtlenül kék színét, az óriásra 
nőtt pálmafákat, az itthon elképzelhetetlen nagyságúra nőtt kaktuszokat, a fényt és az 
árnyékot.  
Láttam az életet, amely egyenesen a tengerből érkezik: élelem több fogásban. Szó 
szerint. A halászok az évszázadok hagyományait követve hajóznak ki, pontosan tudva, 
hogy az adott napszakban a víz mely részéből, mit kell kifogni, hogy azután a tenger 
gyümölcsei visszaköszönhessenek tésztáról, töltelékből, pizzán, paniniben vagy valami 
helyi különlegességként.  
   A sziget sziklái vonzzák a tekintetet. Felül kopasz, alul cserjés-virágos, réthez hasonlító 
ismeretlen növényvilág látható. Színes virágok, fényes, kövér levelekkel teli bokrok ka-
paszkodnak egy ismeretlen, a mi értelmezésünkben talajnak aligha nevezhető rétegen. A természet még emberi kéz befolyása 
nélküli szépségében pompázik. A sziklás talajon pihenő gyíkok talán még szelídnek is mondhatók. Játékosan futkosnak az oda-
érkező turisták lábai alatt, mintha csak rájuk vártak volna.  

Hallottam a tenger morajlását, amely mintegy szívdobbanásként pumpálja a lét ele-
meit a nap minden percében, hol szelíden és mosolyogva, hol kissé komorabban, 
erőteljesebb hullámok kíséretében. A sirályok folyamatos, fülsértegető, állandó elé-
gedetlenséget hallató síró hangja betölti az egész partszakaszt. A hatalmas forga-
lom spontán hömpölyög a keskeny, szűk utakon. Az autósok leleményessége nemcsak 
a vezetési stílusukban mutatkozik meg, hanem a parkolási lehetőségek gátlástalan 
kiaknázásában is. A szicíliai nyelv pedig pergő, hangos és vidám. Dallama van. Lük-
tetése. A csendesebb lelkületű, zárkózott ember eleinte ijedten hallgatja, talán ve-
szekedésnek véli a déli temperamentumnak természetes, heves párbeszédeket, majd 
lassan közelebb engedi magához és megszereti. Mert az emberek nyitottak és ba-
rátságosak. Ugyan a saját nyelvükön kívül semmilyen idegen nyelvet nem beszélnek, 
de ez a lokálpatriotizmus arra készteti a turistákat, hogy simuljanak bele, kóstolják 
meg a nyelvi kincseiket is. 

    Partinico iskolája első látásra kissé lepukkant, amolyan „szocreál” típusú épületben működik. Kívülről nem sok üzenet olvasha-
tó le róla, talán el is menne mellette az ember. Ám belül – a szintén kopottas belsőt – 
óriási festmények teszik érdekessé, izgalmassá. A festményeken bibliai témájú jelenetek 
láthatók, igényes formában. Ezek nem illusztrációk. Tanítások. Gondolatok, amelyek segí-
tenek felnőni, alkotó emberré válni. Köztük sétálva kiragyog egy-egy Gauguin másolat, 
amelyek ottlétére nincs magyarázat. Mégis megfogja a tekintetet, vele együtt az embert. 
Neveli a lelket. 
    A kollégák nagyon barátságosak. Mosolyogva köszöntenek, bőbeszédűen mesélnek – 
természetesen a saját nyelvükön – mintha mi sem lenne természetesebb annál, hogy ha 
akarunk, akkor így is tudunk együttműködni. Soha nem feledem azt az érzést, amikor az 
ütött-kopott tornateremben az első sorban ülve, az iskolai gyermekzenekar minden felve-
zetés nélkül kezdte el játszani a magyar himnuszt. Könnyezve éltem át azokat az érzése-
ket, amelyek addigi szótáramban még nem kaptak jelentéstartalmat. Meghatódottság, 
megilletődöttség, öröm és összetartozás sűrűsödött eggyé. A megnyitó olaszos érzésvilága lekötelezett. 
    A sziget különleges éghajlata reggelente a kissé álmosan ébredő nap megismerésével indult. A kontinentális meleg helyett 
inkább fények, színek, ízek és formák kirajzolódása volt jellemző. Az épületekre, templomokra erős befolyást gyakorló bizánci 
és arab hatás, az itáliai kultúrával ötvözve ínyenc/egzotikus egyveleget alkot. Az antik képzőművészet maradványai ugyan 
erős restaurátori tehetséget kívánnak a szemlélőtől, de ezzel együtt hangulatosak és különlegesek. 
Kedvenceim voltak a falakon sormintaszerűen visszaköszönő Szt. Antalok, Pió atyák és az elmaradhatatlan Szűz Máriák a 
gyermek Jézussal, az étterem falán is kint lévő feszület és a vasárnap esti szentmisén tömött sorokban ülő emberek. Az érték-
rend, az emberek nyitottsága és nyugodtsága mindannyiunk számára életre szóló példát adott. 
    Az Erasmus+ pályázat keretein belül az Erőszakmentes Kommunikáció volt a központi témája annak az együttműködést erő-
sítő projektnek, amelynek támogatásával nyolc tanulóval (Nándori Gellért, Szabó Tamás, Gyenge Dorina, Ágoston Eszter, Erdei 
Nóra, Jernei Ákos, Putz Flórián, Szabó Elvira), Baloghné Kovács Éva és Gulyásné Auffenberg Noémi kolléganőkkel elutazhat-
tunk Szicíliába. KÖSZÖNJÜK! 

Majorosné Rácz Krisztina tanárnő 
 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT VELÜNK TÖRTÉNT 

A KÖZÖSSÉGET ERŐSÍTETTE AZ UTOLSÓ TANÍTÁSI NAPUNK 
 

   Színes programokkal zárta a tanévet a makói Szent István Egyházi Általános 
Iskola. A 12. SZIGNUM napon a sportos feladatok mellett a szemléletformálásnak 
is fontos szerepe volt.  
   Az iskolai esztendő befejezése mellett egy tartalmas délelőtt is okot adott június 14-
én a felhőtlen jókedvre a makói kéttannyelvű intézményben. – Ezúttal is igyekeztünk 
úgy összeállítani a tevékenységeket, hogy azokban mindenki megtalálja a kedvére 
valót. Négy helyszínen mintegy húszféle elfoglaltsággal készültünk az osztályoknak – 
tájékoztatott a 12. SZIGNUM nap fő szervezője, Borsosné Majoros Melinda tanárnő. 
A diákok lovaskocsizhattak, rodeó bikán és ugráló várban vezethették le energiáikat, 
élő csocsóban és lézerharcban is összemérhették ügyességüket. Többen vállalkoztak 
kerékpározással egybekötött nyomozásra, amelynek során egy geoládát kutattak fel 
a közelben. Fejtörésre más módokon is volt lehetőség: a csikós bemutatót követő kvíz 
megoldásával, illetve activity játékban is. Tovább folytatódott a tanár-diák focimecs-
csek hagyománya is: most a tavalyi győzelem után ismét a pedagógusok örülhettek, 
ami egy kicsit azért meglepő, mert a fiatalok az előző napon futball maratonon me-
legítettek be.  
   Az egyes állomások vezetői három generációt képviseltek; az iskolai diákbizottság 
tagjain kívül pedagógusok és nagyszülők segítették a lebonyolítást. Utóbbiak egy 
pályázatnak köszönhetően kapcsolódtak be az eseménybe. – A SZIGNUM társlebo-
nyolítója az EFOP-1.3.5-16-2016-00823 kódjelű, Nemzedékek hídja - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése közösségek építésével elnevezésű, hároméves projektnek. 
Ennek célja, hogy minél több családtagot megszólítsunk és bevonjunk az iskola és a 
plébánia életébe – avatott be Gulyás Attila pályázati koordinátor. A fentieken túl, a 
szemléletformálásra is alkalmat adott a 12. SZIGNUM nap, amelyre előadással ké-
szült a Nádizumzum zenekar. Az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon lakói olyan hal-
mozottan sérült zenészek, akik speciális hangszerekkel játszanak. A közös muzsikálá-
son keresztül velük is megismerkedhettek a SZIGNUM-os gyerekek. A szemléletformálást emellett egy másik prog-
ram, az ökosuli is szolgálta, ami praktikus információkkal szolgált a tanulóknak.                                             Sz.A.  
  

Köszönjük Borsosné Majoros Melinda tanárnő szervező munkáját! - a szerk.- 
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850 ZARÁNDOK IMÁDKOZOTT ÓFÖLDEÁKON 
 
   Az idén is május utolsó szombatjára hirdetett közös találkozót 
Óföldeákra a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A 2020-as Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusra hangoló alkalomra harminc 
településről keltek útra a hívek. A SZIGNUM-ból több pedagógus 
és diák kerékpárral és gyalog zarándokolt.   
 
   A találkozás, a közösségépítés és a lelki töltekezés céljával szer-
veztek ezúttal is zarándoklatot május 25-én Óföldeákra, a település 
középkori, gótikus erődtemplomához. A jövő évi, Budapesten meg-
rendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületi eseménye az idén is sokakat vonzott a 
kerület plébániáiról. A „Keljünk útra, hogy életet merítsünk” felhívásra autókkal, buszokkal, Makóról kerékpárral és 
gyalog is érkeztek hívek. A földeáki indulási pontról kicsik és nagyok az apostolok lábán, vagyis gyalogszerrel tet-
ték meg a mintegy hét kilométeres távolságot a Szűz Máriának, a Keresztények Segítségének szentelt ősi helyhez. 
Az énekes és imádságos út közben négy állomáson tartottak rövid elcsendesedés mellett elmélkedéseket, amelyek-
nek témái az elindulás, az út, az élet és a forrás voltak.  
   Utóbbit maga az óföldeáki templom és környező tere jelentette. Itt a közös ebédet követően a szegedi Karolina 
iskola diákjai adtak zenés műsort, majd a Csergő banda koncertezett. A napon szentségimádást is tartottak és 
egész délután szentgyónási lehetőség is volt. A Mária Litániát követően szabadtéri szentmisére került sor, amelynek 
főcelebránsa dr. Kiss-Rigó László volt. A főpásztor szentbeszédében Európa keresztény gyökereinek és a tudatosan 
vállalt kulturális értékeinek fontosságára hívta fel a figyelmet. Emellett hangsúlyozta a személyes, élő kapcsolat 
jelentőségét az élő Krisztussal. – Közösséget akar teremteni és velünk lenni, ennek kiemelkedő eszköze az Eucharisz-
tia és a szentmise. Ezáltal tudunk kovászai lenni családjainknak, plébániáinknak, településeinknek és hazánknak is – 
emelte ki a megyéspüspök. A program zárását követően a résztvevők lelkileg gazdagodva haladtak tovább életük 
és hitük útján.                                                                                                                                   Szabó Anita 
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FÜRKÉSZ rovatba  
- válogatta az IDB - 

 
ÉRDEKES TÖRTÉNETEK HÓNAPRÓL HÓNAPRA: 
Június: Bármikor kitörhet egy kihunytnak hitt vulkán 
   Ismét aktív egy kihunytnak hitt kamcsatkai vulkán, kitö-
rése pedig a szakértők szerint katasztrofális lehet. A tu-
dósok már két éve megállapították, hogy az Udina vul-
káni csoporthoz tartozó tűzhányó szeizmikus aktivitása 
növekszik, úgy vélik, 
bármikor kitörhet. 
Az elmúlt évben 
május és július kö-
zött 559 földren-
gést regisztráltak a 
vulkán alatt. A tudó-
sok ezt követően 
hivatalosan módosították a vulkán besorolását inaktívról 
aktívra. Idén februárban egy, a Richter-skála szerinti 4,3
-as erősségű rengést észleltek. – írják a szakértők. 
   Azok a vulkánok, amelyekben régóta nem történt moz-
gás, különösen veszélyesek. “Az első kitörés nagyon erős 
lehet. Az aktív vulkánoknál az energia nem tud a belse-
jükben felhalmozódni. Az inaktívaknál ez másként van, 
ott katasztrofális lehet egy kitörés” – mondta a 
vulkanológus. 
Ha hamufelhőket bocsát ki, azok több ezer kilométer 
távolságba is eljut-
hatnak. Bekerülve a 
sztratoszférába, a 
részecskék nagyon 
könnyen eljuthatnak 
a világ egy másik 
részére, és megvál-
toztathatják a klí-
mát. A légi közleke-
désre is hatással vannak a hamufelhők, már kis koncent-
rációban is veszélyt jelentenek, a hamu ugyanis eltömít-
heti a gépek turbináját. 2010-ben egy  izlandi gleccser-
vulkán kitörésekor hatalmas mennyiségű hamut juttatott a 
levegőbe, egy időre megbénítva Észak- és Közép-
Európa légiközlekedését.  
   Az 1200 kilométer hosszú és mintegy 450 kilométer 
széles Kamcsatka-félszigeten 160 vulkán található. A 
régió a világörökség részét képezi. 
 

ELKÉPESZTŐ BÁTORSÁG: 

Gondolatok: A viharokról 
• A villámlás állandó jelenség, olyannyira, hogy napi 

szinten nyolc milliószor kerül rá sor szerte a világon. Ez 
lényegében azt jelenti, hogy másodpercenként 93 vil-
lámlás történik a Földön, minden egyes nap. 

• Az égen a felhők gond nélkül suhannak végig, de va-
lójában a bennük található víznek óriási súlya van. 
Olyannyira, hogy egyetlen gomolyfelhőben közel fél 
millió kilogrammnyi víz van. 

• Sose zuhanyozz, ha épp hatalmas vihar van! A villám 
ugyanis bármelyik épületbe becsaphat, és ha ez ép-
pen a te lakásod, könnyen keresztül mehet a vezeté-
keken és csöveken, a víz pedig még erőteljesebben 
tovább szállítja az elektromosságot. Volt már példa 
arra a világban, hogy valaki súlyos sérülést szerzett, 
mert éppen mosogatott, amikor a villám belecsapott a 
házba. 

• A mai napig nem tudják megmondani a szakértők, ho-
gyan keletkeznek a gömbvillámok, laboratóriumi kö-
rülmények között pedig még sosem sikerült létrehozni-
uk. De ez a jelenség kimondottan veszélyes lehet, hi-
szen feljegyzések alapján a lakásokba is képesek be-
jutni, és hatalmas pusztítást okoznak. 

• Talán nem is sejtetted, de nem is a vihar, hanem 
a vihar utáni időszak a legveszélyesebb. A kidőlt fák, 
áramkimaradások, megrongálódott épületek pánikot 
keltenek, a nem működő lámpák miatt pedig az embe-
rek óvatlanabbak, így ilyenkor történik a legtöbb ba-
leset.  

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Kis kedvencek titkos élete 2.  – amerikai 
animációs kaland-vígjáték 
Végre itt a várt folytatás, amelyben ismét bepillantha-
tunk házi kedvenceink rejtett életébe, azaz abba, hogy 
mit is csinálnak pontosan, amikor a gazdáik nincsenek 
otthon.  
 

   

 

 

 

HATÁRTALAN EMBERI KREATIVITÁS:  
Robert Bradford újrahasznosított játékai 
   Robert Bradford hatalmas műanyagbigyókból készült 
szobrainak alap-
anyagai gyerekjá-
tékok, kiszuperált 
háztartási holmik. 
Már gyerekkorában 
hosszan elbabrált 
pár aprósággal, ösz-
szeragasztgatta, fes-
tegette őket. Mostan-
ra saját stílust teremtett óriási szobraival. A gombokból, 
Kinder-figurás mütyürökből, kefékből, csipeszekből ké-
szült színes kutyák modern szobrok. Mindegyiknek egyé-
nisége van. A játékos művész munkái különböző modern 
művészeti kiállításokon is szerepelnek. 



 

 

GYEREKEKKEL SÜTÖTT EGYÜTT PASKÓ ATYA MAKÓN 
 
  Paskó Csabának gasztropapként sikerült egy új mű-
fajt megteremtenie. A kelebiai plébános nem csak ve-
zeti az egyházközségét, de remekül főz és még kórust 
is vezet. Május 24-én a makói görögkatolikusokhoz 
látogatott és új szakácskönyvének ételeiből készített 
finomságokat a gye-
rekekkel. 
   Igazán sokoldalú 
személyiség Paskó 
atya, aki már egé-
szen fiatalon pap 
vagy szakács akart 
lenni. Mindkettő álma 
teljesült és emellett 
még zenei terveit is 
valóra váltotta, jelenleg a szabadkai egyházmegye ze-
nei igazgatója, a székesegyház karnagya, aki zeneisko-
lában tanárként is dolgozik. Tíz esztendeje plébános 
Alsó-Kelebián, ahol a közösségépítés részeként kezdett 
el komolyabban a gasztronómiával foglalkozni; szakács-
könyve jelent meg, főzőműsorok készítésére kérték fel és 
egyre többen érdeklődtek a tevékenysége iránt. Folya-
matosan képezte magát, mesterkurzusokat végzett, szá-
mos elismerés mellett a magyar gasztronómia nagykö-
vetévé is vált és tavaly egyéniben a szakács világbaj-
nokság második helyezettje lett. – Maximalista vagyok 
mindenben és őszintén hiszem, hogy a mandulával töltött 
csoki golyóval is lehet magasabb célokat szolgálni. Jól 
össze tudom hangolni a feladataimat – értékelt az atya. 
   Paskó atya makói látogatásán pizzát és muffint készí-
tett a köré gyűlt lelkes gyermeksereggel. Egyikük, Biró 
Kata (2.a) elárulta, otthon gyakran tevékenykedik a 
konyhában. – Szoktam anyának segíteni zöldséget dara-
bolni és a palacsintatésztát keverni. Szeretek enni is, ki-
véve a paradicsomlevest – tudtuk meg a második osztá-
lyos diáktól, aki társaival együtt mérte és adagolta az 
ételek hozzávalóit Paskó Csaba irányításával a 
görögkatolikus parókián. – A gyermeknap kapcsán meg 
akartuk ajándékozni a kicsiket egy érdekes programmal, 

amire szívesen 
jönnek a szüle-
ikkel együtt. 
Nagyon szé-
pen formáló-
dik az egy-
házközségünk 
élete, amely-
ben egymásra 
találunk, közö-
sen imádko-
zunk és utána 
az asztalhoz is 
együtt ülünk – 
fogalmazta 
meg gondola-
tait a házigaz-
da Biró István 
parókus atya. 
          
    Szabó Anita 
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HÍREK 
Országos tanulmányi eredmények hittanból... 

Biró Tekla (4.a) a Harmatcsepp, katolikus 
iskolák országos tanulmányi versenyén 
hittan tantárgyból a IV. helyezést érte el. 
A megmérettetésre Nyúl Patrícia M. 
Fidelis készítette fel. Gratulálunk! 

és matematikából 
A HEBE Kft. által szervezett Böngész or-
szágos levelezőversenyének idei fordulójában matematika 
tantárgyból Székelyhidi Noémi és Furulyás Attila (1.b) az 
első osztályosok kategóriájában a 4. helyet szerezték meg. 
Felkészítő pedagógusuk Szabó Anita Mária volt. Gratulá-
lunk! 
 

Kiemelkedő zenei sikerek a Magán Zeneiskolában 
2019. május 17-én, a Mórahalmon megrendezett Muzika 
Balkanika zeneművészeti versenyen eredményesen szerepel-
tek a makói Magán Zeneiskola SZIGNUM-os növendékei: 
Antal Tamás (8.b) trombita, Seres Tamás és Szénási Írisz 
Napsugár (5.a) kürt hangszereken kaptak dicséretet.  
A 2019. május 26-án, a szerbiai Pancsován megrendezett 
VII. Nemzetközi Rézfúvós Versenyen kimagasló eredménye-
ket értek el a Magán Zeneiskola növendékei. A SZIGNUM 
tanulói közül Antal Tamás (8.b) trombita I. díjat, Seres Ta-
más (5.a) kürt II. díjat,  Szénási Írisz Napsugár (5.a) kürt I. 
díjat kapott. Gratulálunk a diákoknak és felkészítő pedagó-
gusaiknak! 

A tavaszi papírgyűjtés eredményei 
 Május harmadik hetében került sor a SZIGNUM hagyomá-
nyos papír és PET-palack gyűjtő programjára. A tavaszi 
akcióban az alábbi eredmények születtek: 
Az alsó tagozat összesen 5383 kg papírt gyűjtött. 1.a: 27,5 
kg, 1.b: 898,75 kg, (III. hely), 2.a: 551,65 kg 2.b: 254,95 
kg, 3.a: 2947,7 kg (I. hely),  3.b: 27,5 kg, 4.a: 135,95 kg, 
4.b: 291,35 kg.  
A felső tagozat 1917 kg-ot gyűjtött. 5.a: 952,55 kg (II. 
hely), 5.b: 338,2 kg, 6.a: 388 kg, 6.b: 185,05 kg, 7.a: 
203,7 kg, 7.b: 46,3 kg, 8.a: 374,25 kg, 8.b: 26,7 kg. A 
SZIGNUM összesen 7300 kg-nyi mennyiséget gyűjtött össze. 
A legeredményesebb osztálynak a 3.a bizonyult 2947,7 kg 
gyűjtéssel,  a tanulók közül pedig László Erik, akinek család-
ja 2600 kg papírt hozott, valamint Major Sándor (3.a) és 
Major Kata (3.a) 780 kg-mal, Balog Zalán (1.b) 460 kg-
mal.  200-300 kg közötti mennyiséggel járult hozzá a gyűj-
téshez: Vígh Andrea (8.a), Varga Milán (5.a), Mágori Péter 
(1.b) és Mágori Levente (5.b), Daróczi Levente (1.b), Nándo-
ri Mária (7.a), Nándori Gellért (6.a), Nándori Barnabás 
(5.a).      Köszönjük! 


