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VILÁG GYALOGLÓ (HÓ)NAP FELHÍVÁS 
 

   Iskolánk idén is benevez az orszá-
gosan meghirdetett Világ Gyalogló 
Nap programjába. Ennek keretében 2019. október 17-én 
délután 2-től 6-ig 8-10 km-t gyaloglunk a leglelkesebb 
tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal az alábbi útvonalon: 
SZIGNUM - Autós Csárda - sportpálya, folyópart, bigecs 
a Maros árterében - töltés - Vörös-kereszt - Ószegedi úti 
kiskertek - SZIGNUM. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

1956-RA EMLÉKEZÜNK 
   „A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyé-
ben viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A 
magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy 
szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, 
amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak.”  

(Gárdonyi Géza) 
 

A SZIGNUM iskolai  
ünnepségére október 22-én, 
kedden 8 órakor kerül sor.  

NAGY ŐSZI PET PALACK- ÉS  
PAPÍRGYŰJTÉS A SZIGNUM-BAN! 

Ideje: 2019. november 4-5-6. (hétfő – szerda), 
:00 – 16:30 között. Hozz minél több színes vagy 
fekete-fehér újságot kötegbe kötve, PET palackot összenyom-
va, műanyag zsákokban és légy Te is környezettudatos! 

KEDVES SZÜLŐK! 
  Az október 13-i önkormányzati választásoknál két szavazó- 
körnek ad helyet iskolánk. Az előkészítő munkálatok érintik az 
új épület teljes földszinti részét (4 tanterem), amely a családi 
napon lezárásra kerül és átjárásra sem használható.  

Megértésüket köszönjük! 



 

 

AZ IDEI TANÉVBEN IS ÚJ KOLLÉGÁKKAL BŐVÜLT  
A SZIGNUM TANTESTÜLETE 

 
Árva Bettina, kémia-biológia szakos 
tanár: Az első tanévemet kezdtem 
idén a Szignumban. Nemcsak az is-
kolában vagyok új tanár, de a pá-
lyán is, így sok új élménnyel gazda-
godom nap mint nap. Középiskolás-
ként fordultam a természettudo-
mányok felé, addig a betűk birodal-
mában barangoltam. Bízom benne, 
hogy a tudományok iránti szeretete-
met át tudom adni diákjaimnak is a 
mindennapok során. 
 
Kádárné Varga Szabina, tanító: Két gyermek édesanyja 
vagyok. A nagyobbik gyermekem első éves egyetemista 
Kecskeméten, a kisebbik végzős 
diák Szegeden a Kőrösy József 
Közgazdasági Szakgimnázium-
ban. 
   1998-ban végeztem Békés-
csabán a Körös Főiskolán angol 
műveltségterületes tanítóként. 
Utolsó éves hallgatóként, 1997
-ben kezdtem el tanítói pálya-
futásomat a klárafalvi általá-
nos iskolában. 2007-ben, mikor bezárták ezt az intéz-
ményt, Kiszomborra a Dózsa György Általános Iskolába 
kerültem áthelyezéssel. Alsósoknak tanítottam magyart, 
matematikát, készség tárgyakat, valamint első osztálytól 
kezdve angolt. Számos továbbképzésen vettem részt, 
egyebek között 2014-2016 kommunikációs technikák, 
konfliktuskezelés és disputa szakirányú, valamint 2016-
2017 pedig közoktatásvezetői szakvizsgás képzésre 
jártam. 2018. november végén pedig sikeresen átestem 
a Ped. II.-es minősítési eljáráson.  
   A tanítás mellett megálmodtam a Kölyökkuckó nevű 
helyet, ahol óvodás és általános iskolás gyerekek tábo-
roztatásával, valamint angol nyelv oktatásával foglal-
koztam. Illetve születésnapi zsúrokat is szerveztem, tar-
tottam.   
   Idén augusztus másodikával váltam a Szignum tantes-
tületének tagjává. Úgy vélem/ érzem, hogy egy nagyon 
befogadó közösségre leltem. Mindenki rendkívül segítő-
kész, bárkihez fordulhatok tanácsért.  
    Az 1. a osztály társosztályfőnöke lettem, ahol ma-
gyart, környezetismeretet és angolt tanítok, valamint 
napközizek, továbbá a 4. b osztályban az angol nyelv 
tanításával és az angol ovi foglakozásainak megtartá-
sával bíztak meg.  
   Fontos számomra a precizitás, az állandó megújulás, a 
szakmai fejlődés, a nyílt és őszinte kommunikáció. A di-
ákjaimat az egymás elfogadására, egymás iránti tiszte-
letre és a becsületességre igyekszem nevelni.  
   Szabad időmben szívesen kirándulok a férjemmel és a 
gyermekeimmel. Emellett nagyon szeretek kertészkedni 
is, hiszen ez a fajta tevékenység is kikapcsol, megnyug-
tat. 

Varga Viktória, pedagógiai asszisztens: 
Egy Balaton-parti településről, Tihany-
ból származom. A helyi általános iskolá-
ban tanultam, ahol délutánonként zon-
goraórára és néptáncra jártam. Bala-
tonfüreden érettségiztem a Lóczy Lajos 
Gimnázium angol-magyar két tanítási 
nyelvű osztályában. Nyolc évig éltem 
Budapesten, itt először kereskedelmi 
végzettséget szereztem, utána egy 
ajándéküzletben dolgoztam boltvezető-
ként. Pár éve elhatároztam, hogy új hivatást választok, 
ezért elvégeztem a pedagógiai- és családsegítő munka-
társ képzést. Szakmai gyakorlatomat a tihanyi Visszhang 
Óvodában és a szegedi Wesley János Általános Iskolá-
ban töltöttem el. Szabadidőmben szívesen kirándulok a 
természetben, olvasok és színházba járok. Egyik kedvenc 
könyvem Eleanor H. Porter „Az élet játéka” című regé-
nye, amelynek üzenetét – Mindenben lásd meg a jót! – 
igyekszem a mindennapokban szem előtt tartani. Egy 
éve költöztem Szegedre a férjemmel. Idén március óta 
dolgozom a Szignumban, ahol kedves, segítőkész munka-
társakat ismerhettem meg és a diákok is szeretettel fo-
gadtak. Nagyon jólesik, amikor a gyerekek szünetben 
az udvaron, vagy a játszótéren beszélgetnek velem a 
napjukról, érzéseikről. Főbb feladataim közé tartozik a 
tanárok munkájának segítése, szemléltető eszközök ké-
szítése, a diákok kísérete úszás órákra, 4.a osztályban 
napközis foglalkozás és az alsós gyermekek felügyelete 
napközi után.  
 
Takácsné Kádár Erika tanító, angol nyelvtanár: Itt szület-
tem és egész életemben makói 
lakos voltam. Tanulmányaimat a 
helyi gimnázium után Szekszár-
don folytattam és elvégeztem a 
tanítóképzőt angol műveltség 
területen. Tanulmányaim közben 
Londonban töltöttem másfél évet, 
mint Au-pair és Cambridge-i 
nyelvvizsgát szereztem. Pálya-
kezdőként a makói Kálvin Téri 
Református Általános Iskolában 
dolgoztam 3 évet és megkezdtem a tanárképzős tanul-
mányaimat a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főisko-
lán, mint angol irodalom és nyelvtan szakos tanár.  
Majd gyermekem születése után 2, 5 évet töltöttem ott-
hon, közben óraadóként a szegedi Nyelvprofil nyelvisko-
lának dolgoztam itt, Makón. Végül Kiszomboron helyez-
kedtem el és 13 évig dolgoztam a Kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában. Itt felsőben angolt tanítot-
tam majd az alsóban tanítóként dolgoztam és angolt 
oktattam  
Ebben a tanévben úgy döntöttem, hogy szeretnék tagja 
lenni a SZIGNUM-os tanári csapatnak. Nagyon motiváló 
volt számomra a magas fokon tanított angol nyelv és az 
iskola szellemisége. A tantestület már a kezdetektől na-
gyon barátságos volt velem és valóban nem érzi itt ma-
gát idegennek az ember. Ha elakadok valamiben, rend-
kívül segítőkészek.  
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GÓLYA - HÍR 
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Az alsó tagozaton az 1.b osztályban tanítok matemati-
kát, angolt és a készség tárgyakat. Ebben az osztályban 
társosztályfőnök is vagyok. Azon dolgozom, hogy ebben 
az osztályban a gyerekek megszeressék a tanulást, az 
iskolát és hogy boldoguljanak az életben.   A 3. a osz-
tályban angolul a környezetet és az angolt tanítom. Fel-
sőbb évfolyamon a 7.a-ban és a 7.b-ben angolt tanítok 
a gyerekeknek. Célom tovább vinni az eddig befektetett 
munkát a nyelvoktatásba és a gyerekeknek átadni az 
idegen nyelv szeretetét.  

 
Dulka Árpád, földrajz-biológia 
szakos tanár: A Délvidékről szár-
mazom, Zentán születtem – bár 
soha nem éltem ott -, 1995-ig egy 
Közép-bácskai kisvárosban élt a 
család. Szüleim mindketten peda-
gógusok. Éppen ez és a kisebbségi 
lét volt az, ami a Dél-bánsági 
Ürményházára vitte a családot, 

ahol magam általános iskolát végeztem. Családomban 
nemcsak a szülők voltak tanárok, de az egyik nagyszü-
lőm is, valamit a három testvérem közül is ketten.  Sőt, 
hogy teljesen legyen a kép, a negyedik testvérem is volt 
a pályán. Sok-sok tényező játszott szerepet abban, 
hogy a „déli végekről” Kecskemétre kerültem gimnázium-
ba, így az egyházi nevelést is megismertem. Miután a 
Kecskeméti Piarista Gimnáziumban leérettségiztem, Sze-
geden kezdtem meg az egyetemet, amit a legrövidebb 
időn belül – ami akkor tizenegy félév volt – be is fejez-
tem először geográfus diplomát szereztem, majd föld-
rajz-biológia szakos oklevelet. A tanári képesítés meg-
szerzése után rengeteg tapasztalatot szereztem egy 
kalocsai iskolában, de tanítottam gimnáziumban is, vala-
mit nem tanári munkáim is voltak. Jelenleg az iskolában 
földrajzot és természetismeretet tanítok. Az új kihívások 
inspirálnak, és szinte mindent annak tekintek, mivel em-
berekkel, gyerekekkel és természetesen a kollégákkal is 
mindig változatos a munka, így most a SZIGNUM-ra is 
így tekintek. 

BEFOGADTUK ELSŐ OSZTÁLYOSAINKAT 
   Október 4-én, Szent Ferenc ünnepének reggelén egy hagyományos szertartásra 
került sor a SZIGNUM-ban. – Egy befogadási ceremónia keretében tudatosítjuk is-
kolánk legkisebb tanulóiban, hogy egy olyan intézménybe járnak, amely a Boldog-
asszony Iskolanővérekhez tartozik. Szeretnénk, ha erre büszkék lennének és ők is 
részesednek azokból az értékekből, amelyet az előttünk járó és a most is élő szer-
zetesek akarnak továbbadni a felnövekvő nemzedéknek – tudtuk meg Gottfried 
Katalin M. Hedvigtől, az alkalom szervezőjétől. 
   Az eseményen a reggeli imát Pálfai Zoltán atya vezette, majd a 3.b osztályosok 
egy tanulságos történettel kedveskedtek a jelenlévőknek. A feketerigóról szóló pél-
dázat arra akarta ráirányítani a figyelmet, hogy vegyük észre másokban és mások-
ban is az értékeket, illetve becsüljük meg őket. – Reméljük, az elsősök is felfedezik 
azt a nálunk töltött idő alatt, hogy miben tehetségesek és mit tudnak adni másoknak, 
valamint azt is, hogy másoktól mit kapnak. Egymás kölcsönös megbecsülése a lé-
nyeg, mert mindenkiben rejlik valami, ami felfedezésre vár – emelte ki Hedvig nő-
vér.  
   45 elsős kisdiákunkat az ötödikes tanulók fogadták be ünnepélyesen a SZIGNUM közösségébe, átadva egy 
szentképet is, amely erre a szép eseményre emlékezteti majd őket a makói Szent István Egyházi Általános Iskolá-
ban töltött éveik alatt.  

BIPA4 TOVÁBBKÉPZÉS MARKAZON 
 

   Az idei tanévben Mészáros Ildikó tanárnővel közösen képezzük magunkat a BIPA4-
en, vagyis a Boldogasszony Iskolanővérek Pedagógiai Alapképzésén, amely az idén 4. 
alkalommal indult. Ez tanfolyam a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán akkre-
ditált Szerzetesi Pedagógiai Alapképzés programnak az iskolanővérek pedagógiájára 
alakított formája. A közös munkában képzőként három rend tagjai vesznek részt, akik 
szintén kidolgozták a Szerzetesi Pedagógia rájuk szabott változatát. A képzésünk, a 
Mátra lábánál, Gyöngyös közelében, a festői Markaz falu Röptető Közösségi Házá-
ban zajlik, mely egyben a szállásunk is. Már az első alkalommal megérintett a hely 
varázsa. Csendes, nyugodt falu, csodás kilátással a markazi víztározóra, mögöttünk egy domb magasodik.  
   Kedves, barátságos, nyitott munkatársakkal ismerkedtünk meg, és tanulhatunk együtt.  A foglalkozások fő straté-
gája, és irányítója Tornay Krisztina Petra nővér, aki alaposan megdolgoztatja elménket és lelkünket. A képzésen az 
új ismereteken kívül, saját belső utunkra irányíthatjuk figyelmünket. A 120 óra tanulás befejeztével, a portfóliónk 
megírása után kaphatjuk kézbe a tanúsítványunkat. 
   „Készségesen elmegyünk bárhová, ahová az isteni Gondviselés hív minket. lelkünk Istenre hagyatkozása nem ve-
lünk született képesség. … Fokról fokra kell elsajátítanunk.” (Boldog Terézia anya) 

Szalainé Bálint Rózsa tanítónő 



 

 

MIÉNK ITT A TÉR 
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EMK-S SZÖRFTÁBOR 
 

   Ez a második nyár, hogy a Balatonlellén szervezett szörf táborban részt vehettünk.  
Mi, akik a víz szerelmesei vagyunk, boldogan éltünk ezzel a lehetőséggel. Amellett, hogy 
a szörfözés alapjait is megtanulhattuk, sok csodás élménnyel lettünk gazdagabbak. Ba-
rátságok, új ismeretségek, kellemes nyáresti beszélgetések, a gyermekek önfeledt neve-
tése járta át ezeket a napokat.  Suhanni a kristálytiszta vízen, jó széllel, napsütésben 
igazi szabadságérzés. Szenvedélyünk lett ez a sport. 
 

Hálásan köszönjük, hogy ott lehettünk. 
 

Nagy-György Ágnes és Ábrahám Timur 

KAMIONOS ÉLMÉNYEK A SZIGNUM-BAN 
   Interaktív délutáni foglalkozás keretében, a makói Szent István Egyházi 
Általános Iskola diákjai egy nyerges vontató működéséről szerezhettek 
információkat. A kamionba az intézmény igazgatója is beült. 
   Közel húsz esztendeje nemzetközi gépkocsivezető a kiszombori Furu-
lyás Norbert, aki egy különleges élménnyel lepte meg a SZIGNUM kö-
zösségét október elején. – Mind a három gyermekem ebbe az iskolába 
jár. A legnagyobb nyolcadik osztályos, és arra gondoltam, hogy a töb-
bi, pályaválasztás előtt álló és érdeklődő diáknak egy kis segítséget 
adok a döntéshez – tudtuk meg az apukától, aki készséggel válaszolt a 
járművel és a kamionos szakmával kapcsolatos kérdésekre. – Több szempontot kell mérlegelnie annak, aki erre a 
pályára lép. Sokat vagyunk távol, ezért nem családbarát, viszont aki szereti a vezetést és az utazást, annak ez 
ideális választás lehet. Ma már nem ritkaság a női sofőr sem – tudtuk meg Furulyás Norberttől. 
   A programon aktívan részt vett a Szent István Egyházi Általános Iskola igazgatója is. – Kipróbáltam, milyen len-
ne egy kamiont irányítani. Jó a kilátás, tekintélyes a jármű és egyébként szívesen vezetek, de nem gondolkodom a 
pályamódosításon – avatott be Majorosné Rácz Krisztina. Az intézményvezető elmondta, minden programot és kez-
deményezést támogat az iskola, amely segíti a gyerekek élményszerű tanulását és ismeretszerzését. Emellett kife-
jezte reményét, hogy a mostani alkalom után más szülők is kedvet kapnak saját hivatásuk bemutatásához.– Na-
gyon jó ötletnek tartom, hogy a diákoknak testközelbe hozzuk a különféle szakmákat. Tapasztalatom szerint ez 
megkönnyíti a választást – vélekedett Kissné Joó Judit pedagógus, aki tavaly volt nyolcadikos osztályfőnök.  
   A SZIGNUM komoly figyelmet fordít a továbbtanulásra. – Ez nem csak a tanulmányi felkészítést jelenti: rendsze-
resen tartunk pályaorientációs foglalkozásokat, személyes tanácsadást és szülői fórumot is e témában. Ebben a 
hónapban a középfokú oktatási intézmények bemutatkozására is sor kerül – tájékoztatott Horváth János. Az igaz-
gatóhelyettesről köztudott, hogy szereti a kétkerekű járműveket, rendszeresen kerékpárral teszi meg a hódmező-
vásárhelyi otthona és makói munkahelye közötti távolságot. A mai eseményen azonban új információt is megosztott 
magáról. – Gyermekkoromban buszsofőr akartam lenni és most is szimpatikus ez a szakma számomra. Rendelke-
zem nyerges vontató vezetésére alkalmas jogosítvánnyal is – tudtuk meg tőle. A diákoknak is tetszett a nem min-
dennapi foglalkozás. – Érdekesnek találtam a kamiont belül, szerintem ez egy hasznos program volt – értékelt 
Almási Zoltán hatodikos tanuló.                                                                                                                   Sz.A. 

DOLGOZÓI KIRÁNDULÁS 
  Július 1-jén reggel hat órakor kirándulni indultunk. Az úti célunk Déva-
Vajdahunyad-Temesvár volt. Déván először Böjte Csaba gyermekotthonát láto-
gattuk meg. Az atya egy kedves munkatársnője mutatta be a gyermekotthont és 
mondta el a történetét.  
   Innen a dévai vár felé vettük az irányt. Igencsak meglepődtünk, amikor meglát-
tuk, milyen magasra kell felmennünk. Elég nehéz út volt, de megérte. Nagyon szép 
kilátás nyílt a városra és a környékére. Maga a vár is csodás. Pihenésképpen 
gyönyörködtünk a tájban és bejártuk a környéket. A séta lefelé már könnyebb 
volt. Ebéd előtt a vár alatt lévő parkban nézelődtünk, sétáltunk. A finom ebéd 
után Vajdahunyadra utaztunk. Odaérkezésünk után egy régi korba csöppentünk, a várat ugyan csak kívülről tekin-
tettük meg, de így is gyönyörű volt. Egyedül a várbörtönbe mentünk be, ahol megállapítottuk, hogy elődeink iga-
zán értettek a kínzásokhoz.  
   Utolsó állomásunk Temesvár volt, itt fagyiztunk a sétálóutcán és János ismertette velünk az ott látható templomok 
történetét. Innen indultunk haza, elfáradva, de tele szép élményekkel. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.  

Erdélyi Ferencné  



 

 

SZAK-KÖR-KÉP 
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Foci szakkör 
Cseszkó Szilveszter tanár úr az idén is várja a focizni szerető diákokat. Az edzések időpontjai: hétfőn 14.30-15.15-
ig a 2-3. évfolyamnak, valamint 15.15-16-ig az 1 .évfolyamnak, kedden 14.30-15.15-ig a 6-8. osztályosoknak és 
csütörtökön 14.30-15.15-ig a 4-5.-es tanulóknak, ahol a tanulók kipróbálhatják a sportágat játékos körülmények 
között és fejleszthetik a tudásukat. A jelentkezés és a tagság feltételeiről tanár úr ad tájékoztatást. 
 

Fotó-videó „Tehetség műhely” 
A 2019-2020-as tanévben a fotó-videó szakkör helyszíne csütörtökönként 14-15:30-óráig az informatika terem.  
Azokat SZIGNUM-os tanulókat várjuk novembertől, akik már korábban is részt vettek a szakkör munkájában és 
azokat is, akik kedvet, tehetséget, kedvet éreznek magukban a vizuális alkotómunkához. Fontos részvételi követel-
mény és lehetőség a szakköri munkára a jó tanulmányi eredmény és magatartás, valamint a vizuális készség erősí-
tése. Jelentkezni Czibolya Kálmán tanár úrnál lehet.   
 

Irodalmi színpad indul 
Hétfőn délután 14 és 15 óra között tartja irodalmi színpados foglalkozásait Ildikó néni a 8.a osztály termében. Ha 
szeretnél egy órát kikapcsolódással tölteni, színpadon állni, verset szavalni vagy más előadásokban szerepelni, itt a 
helyed! Jelentkezni Mészáros Ildikó tanárnőnél lehet. 
 

Kerékpáros Baráti Kör 
A sok szép megvalósult úti céllal és kilométerrel büszkélkedő társaság szeretettel várja az érdeklődő bicajosokat 
évközi kisebb túrára, kirándulásra, melyeket plakáton hirdet meg. A különféle iskolai rendezvényeken a kör képvi-
selteti magát, és ügyességi feladatokkal várja a diákokat. Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!  
A tanév folyamán minden héten egy alkalommal az érdeklődőknek az időjárás függvényében gyakorlati kerékpá-
rozásból, illetve kerékpár szerelési és KRESZ ismeretekből szakkört szervezünk. Jelentkezni Horváth János igazgató-
helyettesnél lehet.  
 

Kiskórus - Énekkar 
Az idei tanévben is folytatjuk a lelkes éneklést az iskolai élet különböző alkalmain, elsősorban 
a közös szentmiséken, népdaléneklési versenyen, karácsonyi ünnepségen, a passió keretében.  
Énekkari próba: minden csütörtökön a 7.b osztály termében 14.15-15.00 között. 
Továbbra is várom az énekelni szerető 3. 4. 5. osztályos tanulókat.                       Piroska néni 
 

Orosz szakkör 
Péntekenként 14 és 15 óra között várja a jelentkezőket Ildikó néni a 8.a osztály termében. A szakkörön megismer-
kedünk a nehezen olvasható cirill ábécével, hallgatunk különféle régi és modern zenéket pl. az orosz X-faktorból, 
kóstoltunk finom teákat és kekszeket és egy-egy verssel is megismerkedünk Puskin költészetéből. Aki érdeklődést 
érez az orosz nyelv és kultúra (építészet, festészet, modern és klasszikus zene, versek, elbeszélések, regények, ha-
gyományok, népszokások, ikonok...) iránt, és szeretne járni a szakkörre, forduljon Mészáros Ildikó tanárnőhöz. 
 

Rajz  
Az idén is minden rajzos tanulót várunk szerda délutánonként a rajz szakkörre. Az alsós és felsős diákoknak szerda 
délután 14:30 – 16:00-ig tart a rajzteremben az alkotómunka. A szakkör célja, hogy jó közösségben fejlesszük 
kézügyességünket és új rajzi technikákat ismerjünk meg. Jelentkezni Marek tanár úrnál lehet, a szülők és a napközis 
pedagógus engedélyével.  
 

Szivacskézilabda alsósoknak 
Szivacskézilabda edzéseket tart alsó tagozatos tanulóink számára Kárász Sándor heti két alkalommal, kedden és 
csütörtökön, 15.15-16.00-ig a tornateremben. A Makói Kézilabda Club keretein belül zajló foglalkozások ingyene-
sek és nem járnak elköteleződéssel. A szervezők az edzéshez szükséges eszközöket biztosítják és várják az érdeklő-
dő diákokat. 
 

Szivacskézilabda felsősöknek 
Elegendő jelentkező esetén, szivacskézilabda edzéseket tart a Makói Kézilabda Club edzője felső tagozatos tanu-
lók számára heti egy alkalommal. A SZIGNUM keretein belül zajló foglalkozás ingyenes és nem jár elköteleződés-
sel, a szervezők az edzéshez szükséges eszközöket biztosítják. Az érdeklődő diákok a titkárságon jelezzék részvé-
teli szándékukat.  
 

Tehetséggondozó rajzszakkör 
Ebben az évben indult alsó tagozatos diákjaink részére. Az osztályokban rajzot tanító kolléga és az osztályfőnök 
közös döntésével három diákot választottak ki osztályonként. A szakköri foglalkozások célja, hogy megismertesse a 
résztvevőkkel az alapvető rajzos, festési és mintázási technikákat és azok kreatív megvalósításán keresztül lehető-
séget nyújtson fantáziájuk önálló kibontakoztatására is. Egész évben figyelemmel kísérik a városi és országos pá-
lyázatokat, melyekre ezen a szakköri órán készülnek fel. A foglalkozások minden héten szerdán, 14-15 óráig tar-
tanak. Vezetője Győrfi Józsefné.  

Tartalmas időtöltést kínálunk délután is! 



 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
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SAKKOKTATÁS A SZIGNUM-BAN  
 
   Sakkoktatás indul a Szent Ist-
ván Egyházi Általános Iskolában 
a Makói SVSE Sakk Szakosztá-
lyának szervezésében 4-7. év-

folyamos tanulók részére.  
Foglalkozások minden héten:      
kedden: 15:15 – 16:00 –ig.  
Elérhetőség: Horváth Zsolt, Tel: 30/427-07-12, 
makoisvse@gmail.com 
Miért jó a diákoknak sakkot tanulni, elsajátítani a hozzá 
kapcsolódó gondolkodásmódot? 
Tény, hogy a sakkozás, a sakk tanulás segít a diákoknak 
a logikus gondolkodás elsajátításában, személyiségük 
fejlődésében és egyéb képességek fejlesztésében: 
• Javítja a koncentrációs képességet 
• A transzferhatás révén a sakkozó gyerekek nemcsak 

a sakkban vagy más logikai játékokban lesznek jók, 

hanem például a matematikában, és a szövegértési 
feladatok megoldásában is lényegesen javulnak  

    készségeik 
• Megtanítja kezelni a sikereket, feldolgozni a kudar-

cokat, így pozitív irányba formálni a személyiséget 
• megfontolt cselekvésre, tervezésre, előre gondolko-

dásra késztet 
• megtanulnak együtt, egy célért dolgozni 

(csapatmunka) 
• problémamegoldó képesség fejlesztése 
• türelmességre, becsületességre és tiszteletre nevel 
• küzdeni tudásra, versenyszellemre nevel 
• hasznos elfoglaltságot ad a szabadidőre 
• lehetővé teszi újabb barátságok kialakulását 
Az eddigi tanulmányok megmutatták, hogy a képesség-
fejlesztő sakkoktatás által valamennyi tárgyban javultak 
a gyermekek eredményei. A lexikális tudás mellett a 
kreatív gondolkodást is elsajátíthatják az iskolai tanul-
mányaik során. 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 

NYELVVIZSGA IDŐPONTOK 2020 
 

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre 
(olvasáskészség, íráskészség, beszédértés) vonatkoz-
nak, a beszédkészség vizsga napja ettől eltérhet. 
Február – angol nyelvből 
február 7. – B1, C1 szint 
február 8. – B2 szint 
Jelentkezési határidő: január 13. hétfő 
 

Április – angol nyelvből 
április 17. – A2, B1, C1 szint 
április 18. – B2 szint 
Jelentkezési határidő: március 12. csütörtök 
 

Június – angol 
június 19.– angol, német B1, C1 szint 
június 20.– angol, német, magyar, bolgár, cseh B2 szint 
Jelentkezési határidő: május 21. csütörtök 
 

Október – angol nyelvből 
október 2. – B1, C1 szint 
október 3. – B2 szint 
Jelentkezési határidő: szeptember 3. csütörtök 
 

December – angol nyelvből 
december 4. – A2, B1, C1 szint 
december 5. – B2 szint 

ADY ENDRE: OKTÓBER 6.  
(részlet) 

Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre, 

Bús szivünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet; 

Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 

Az aradi tizenhárom. 
A SZIGNUM rádiós megemlékezését  

a 7. évfolyam szervezte. 

VALAMI KÉSZÜL 
 

Elszállt a fecske, 
üres a fészke, 

de mintha most is 
itt ficserészne, 

úgy kél a nap, és 
úgy jön az este, 

mintha még nálunk 
volna a fecske. 
Még egyelőre 
minden a régi,  

bár a szúnyog már 
bőrét nem félti, 
és a szellő is 

be-beáll szélnek, 
fákon a lombok 

remegnek, félnek. 
Valami titkon, 
valami készül: 

itt-ott a dombon 
már egy-egy csősz ül: 

Nézd csak a tájat,  
de szépen őszül. 

 
(Kányádi Sándor) 



 

 

VISSZAPILLANTÓ 

TÍZ OSZTÁLY CSATLAKOZOTT  
A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJÁHOZ  

A SZIGNUM-BAN 
Oktatási projekt a fenntartható fejlődésért 

    A Világ Legnagyobb Tanórája az első világmére-
tű oktatási projekt, melyen keresztül minden gyermek 
megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló Glo-
bális Célokat. 
Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a 
„Project Everyone” kampányát, amelyben a Világ 
Legnagyobb Tanórája keretében a 17 újonnan meg-
fogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni 
a gyerekekkel. A kezdeményezéshez világszerte 
számos ország – köztük Magyarország is – csatlako-
zott. A Világ Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek világszerte 
egy időben megismerhetik a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat, amelyek a társadalom kiemelt prob-
lémáira kívánnak megoldást nyújtani, többek között a mélyszegénység felszámolásával, az esélyegyenlőség meg-
teremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és a környezetünk védelmével. 
   A 2019. évi Világ Legnagyobb Tanórájának magyarországi kiemelt témája a biodiverzitás, a biológiai sokféle-
ség megőrzése volt. A nemzetközi programsorozathoz a SZIGNUM is csatlakozott. Október 4-én hét pedagógus 
normál tanítás keretei között tíz osztály tanulóival ismertette meg azokat a legsúlyosabb problémákat, amelyekkel 
az embereknek meg kell küzdeniük napjainkban.  
   A projektnappal a Teremtés hetéhez (szeptember 29. és október 6. között), valamint az október 4-i Állatok Vi-
lágnapjához, Assisi Szent Ferenc emléknapjához is szorosan kapcsolódtunk. Iskolánk Öko munkacsoportja pedig ez-
zel a projekttel kezdte meg működését abban reménykedve, hogy minél több diákhoz eljut a projektnap egyik 
fontos üzenete:   

„A klímaváltozás olyan probléma, amelyet nem hagyhatunk a következő generációkra.” (Ferenc pápa)  
A Világ Legnagyobb Tanóráját tartó pedagógusok és a projektben részt vevő osztályok: 
Árva Bettina (8.a és 8.b), Dulka Árpád (5.a, 7.a és 7.b), Gulyás Attila (6.a), Győrfi Józsefné (4.b), Hedvig nővér 
(6.b), Kerekesné Dócs Nikoletta (4.a), Kulcsár Judit (5.b). Bővebb információért (tanórák anyagai, videók) érdemes 
felkeresni a projekt honlapját (forrás: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/).                             

Kerekesné Dócs Nikoletta tanárnő (öko munkacsoport-vezető) 
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SZIGNUM A „KUTATÓK ÉJSZAKÁJÁN”, SZEGEDEN 
 
   Szeptember utolsó hétvégéjén volt a „Kutatók éjszakája” rendezvénysorozat, 
ami nemcsak Szegeden, hanem országosan, azon fölül pedig egész Európában 
is nagy figyelmet kap immár közel másfél évtizede. 
   Makóról a megyeszékhelyre a délutáni órákban tizenhét gyerekkel a SZIG-
NUM-os „különítmény” is elindult. A természettudományok iránt érdeklődő hete-
dik és nyolcadik osztályos diákok a Szegedi Tudományegyetem szervezésében 
több tudományterületen is érdekes kísérletet, interaktív órát, előadást láthattak, 
hallhattak. 
   A földrajz tanszékek közül háromnak a munkájába is betekintést nyertünk. Először két tudományos munkatárs tar-
tott prezentációt saját kutatási területükből. Ezeken kívül még kőzeteket, ásványokat és kristályokat is láthattunk a 
Koch Sándor gyűjtemény megtekintése alatt. Később az OSL laboratóriumban foglalkoztatták a tanulókat különbö-
ző kormeghatározó módszerek érdekességeivel. Ilyen laboratórium Magyarországon csak ez az egy van. Sokan az 
apró ajándékoknak is nagyon örültek, amik a „foszforeszkálós” labor látogatása után kaptak.  Ezután a fizika tu-
dományának bugyrait fedezhettük föl. Izgalmas kísérleteken keresztül mutattak be, a emberi test és fizika kapcso-
latát, mint például az agyvérzés folyamata, a röntgenezést, vagy éppen a szemvizsgálatok trükkjeit. A látogatás 
egy sokszínű kiállítással zárult a Tudástárban. Voltak bogaraktól kezdve madarakon át emlősök, gyíkok; sőt kacsa-
csőrű emlősöket is láthattunk – természetesen kitömött állapotban. A napot egy szabadtéri – Torricelli – kísérlettel 
zártuk, ahol végül egy lufi is megtelt levegővel… rejtélyes módon, mert senki nem fújta föl, és mégis. 
   A SZIGNUM csapatának – amelyhez a leglelkesebb Karolinás diák is csatlakozott – ekkor ért véget a „Kutatók 
éjszakája”, de az érdeklődő helybeliek még hajnalig válogathattak a programok között. A tanulók rövid beszámo-
lóiból is kitűnik, hogy a program elérte a célját „Számomra ez a néhány lehetőség is érdekes volt és örülök, hogy 
eljuthattam ide; láthattam, hallhattam, tapasztalhattam…”, ezért is bízunk benne, hogy a szervezők (Dominika nő-
vér, Kerekesné Dócs Nikoletta és Dulka Árpád pedagógusok) nem hiába fáradtak. 

Dulka Árpád tanár úr 



 

 

HIT-ÉLET 

LELKILEG HANGOLTAK A TANÉVRE A MAKÓI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK 

A görög felekezet családi délutánt és kézműves foglalkozást szerve-
zett, a rómaiaknál a nyári táborokra tekintettek vissza és megáldották 
az iskolatáskákat szeptember második hétvégéjén. Az új iskolai esz-
tendőt bevezető programokat mindkét helyen szentmise követte. 

- Az Isten szeretne ott lenni az életünkben, merítsünk erőt tőle, kérjük a 
segítségét, forduljunk hozzá bizalommal a következő időszak kihívásaiban 
és feladataiban – hívta fel a figyelmet Biró István parókus a szeptember 
14-én tartott közösségi alkalmon. A görögkatolikusok ezen a napon emlé-
kezett meg Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepéről, amelyet egy csalá-
di délutánnal vezettek be. Az eseményen agyagból keresztet formáztak és díszítettek az egyházközség hittanosai. 
– Arra emlékezünk most, hogy Ilona császárné megtalálta a keresztet, amelyet a császárral együtt körbehordoztak 
Jeruzsálemben. Ehhez kapcsolódva gondoltuk ki a kreatív feladatot, hogy a gyerekek hazavihessék ezt a szimbólu-
mot magukkal és a tanév során elevenítsék fel az üzenetét – avatott be Biró atya, aki a szentmise előtt közös játék-
ra, kenyérlángos sütésre, beszélgetésre is invitálta a családokat az új tanév kezdetén.  

A római katolikusoknál régi hagyomány, hogy szeptember közepén megáldják a diákok iskolatáskáit. A vasárnap 
délelőtti szertartásra is sokan elhozták tolltartóikat, a nehezebbnek ígérkező tantárgyak könyveit is a táskákban. – 
Szeretnék együtt kérni a Jóisten vezetését a gyermekek tanulmányaira és arra, hogy mindig emlékezzenek, nincse-
nek egyedül az úton – tudtuk meg Pálfai Zoltán atyától, a makói római katolikusok vezetőjétől. Az ünnepi alkalmon 
a hívek visszapillanthattak az egyházközség pezsgő nyári életére; képes összefoglalókat láthattak a gyermek- és 
munkásmissziós és családi táborok élményeiből. A plébániai év kezdetét agapé zárta a templom előtti téren.  
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„ÉLETED ÜZENET” 
   Amikor megtudtuk, hogy az idén is megyünk a Szent Gellért napra, nagyon megörültünk.  
   Reggel a buszállomáson gyülekeztünk, majd elindultunk Szegedre. A Mars téren leszálltunk 
és elsétáltunk az alsóvárosi plébániára. A nyitó misén egy Csenge nevű lány mesélt a beteg-
ségeiről, a bántalmazásairól és a felépüléséről. Ezt követően csapatokba rendeződtünk, be-
mutatkozás után csapatépítő játékokat játszottunk. Ezután ebédszünet volt, ahol virslivel ven-
dégeltek meg bennünket. Délután szabadtéri foglalkozások voltak, nekünk ez a program tet-
szett a leginkább. A nap szentmisével zárult, majd hazautaztunk.   
   Szerintünk ez volt az eddigi legjobb lelki nap. 

Tar Bernadett és Vadlövő Katarina 8.a  

���� ���� 

GONDOLATOK – A CSALÁDI TITKOKRÓL 
 
   Ha az interneten rákeresünk a „családi titok” kifejezésre, többnyire olyasmit olvasha-
tunk, hogy a családi titok – jóllehet első megközelítésre az összetartozás érzését eredmé-
nyezheti (hiszen közös cél a titok megtartása) -, jobban meggondolva azonban feszültsé-
geket szül, melynek lélekromboló hatása van. Ha felszínre kerülne, fájdalom, bűntudat, 
konfliktus lehetne az eredménye, melyeket mindenki szeretne elkerülni. Így aztán senki 
sem a valódi érzéseiről beszél, ami aztán újabb problémákhoz vezet. Végül aztán a nehéz családi titkok elrejtése 
következtében a családtagok elszigetelődhetnek. Kell ez nekünk?? 
   Nos, én valami egészen más természetű titokról szeretnék beszélni, melynek igenis van keresnivalója a családban. 
Mielőtt azonban rátérnék e titokra, szót ejtenék valami egészen másról. Október a rózsafüzér hónapja, s a rózsafü-
zér is titkokat rejt – eredetileg háromszor ötöt, később Szent János Pál pápa kiegészítette ezeket a Világosság titkai-
val. E titkok Jézus életére, üdvtörténeti szerepére vonatkozó mondatok. Valójában misztériumok ezek, melyek túlmu-
tatnak önmagukon, értékesek, fontosak számunkra, ezek adják bizonyos értelemben hitünk alapjait. Miért titkok? Ta-
lán azért, mert a titkokat is őrizzük, vigyázzuk, mint egy kincset. A rózsafüzér titkai is kincsek számunkra. 
   Hát ebben a megközelítésben érdemes titkokat őriznünk családunkban! Őrizzünk olyan eseményeket, pillanatokat, 
melyek kincset érnek számunkra, családunk történetét adják, a család tagjait összetartó érzéseket hordoznak. Ilyen 
„titok” lehet például, hogy hogyan ismerkedtek meg annak idején a szülők, hogyan született meg a gyermekük, ho-
gyan éltek túl egy balesetet, egy betegséget, de éppen az is ide tartozik, mikor együtt virrasztottak egy családtag 
halálos ágya mellett. Minden örömteli vagy fájdalmas esemény, élmény, melyet együtt éltek át. Igazi titkok, kincsek 
ezek, melyekről talán nem mindig beszélünk a családon kívül, azon belül azonban erőt meríthetünk belőlük. Éppen 
úgy, mint a rózsafüzér titkaiból. 

Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 
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FÜRKÉSZ ROVATBA 
- válogatta az IDB - 

REJTÉLYES VILÁGUNK: 
Október: Macskakávézó Budapesten 
Annyira szereted a cicákat, hogy a ba-
rátnőddel való találkozás közben sem 
szeretnél elszakadni kis kedvenceidtől? 
Akkor van egy jó hírünk számodra: 
macskakávézó nyílt Budapesten, ahol 
kávézgatás közben akár 
több doromboló jószágot 

is simogathatsz.  A kávézó ötlete Japán-
ból származik, de Bécsben is nyílt hason-
ló.  
A Cat Café Budapest kávéház Buda-
pest belvárosának szívében található. Jelenleg 15 cica-
lakója van, köztük fajtatiszta main coon cicák és men-
helyről befogadott, mentett cicák is. Itt egyedülálló él-
ményben lehet részed, hiszen élő cicák 
társaságában fogyaszthatod el ked-
venc kávédat, készülhetsz a vizsgádra, 
de egy jó randihoz is kiváló helyszínvá-
lasztás, hiszen finom koktélok és borok 
közül is lehet válogatni. 
A kávézóban a cicák érdekében a házirend betartása 
kötelező, mely szerint nem szabad a cicákat etetni, vaku-
val fotózni, pihenés közben zavarni és emelgetni. Persze 
szabad őket simogatni és játszani velük 
 
Gondolatok: a Puskás Ferenc-díjról 
1.Első magyarként, a 18 éves Zsóri 
Dániel ollózással lőtt gólja nyerte 
2019-ben a Puskás-díjat. 

2.A Puskás Ferenc-díjat (angol ne-
vén FIFA Puskás Award) 2009-
ben alapította a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) Puskás 
Ferenc emlékére. A díjat minden 
évben a legszebb gólt szerző 
játékos kapja. 

3.Ilyen magas presztízsű nemzetkö-
zi futballdíjat Albert Flórián 
1967-es Aranylabdája óta nem 
kapott magyar játékos. 

4.Zsóri olyan nevekhez csatlakozik, mint Cristiano Ronal-
do, Neymar és Zlatan Ibrahimovic, ők azok a legna-
gyobb sztárok, akik korábban már részesültek az elis-
merésben.  

5.A történelmi magyar siker birtokosa elmondta, hogy 
a díj a családi házba, az erdélyi Simonyifalvára kerül 
majd.   

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Jetikölyök – amerikai-kínai 
animációs családi kaland-vígjáték 
A legújabb animáció egy 3000 mér-
földes varázslatos utazásra viszi a 
közönséget Sanghaj utcáitól a léleg-
zetelállító havas himalájai tájakig. 
Miután egy baráti társaság találkozik 
egy fiatal jetivel, kalandos felfedező-

útra indulnak, hogy összehozzák a csintalan teremtményt 
a családjával a föld legmagasabb pontján. 
 
KELL EGY CSAPAT:  

Egy perc humor:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÜLÖNLEGES ÁLLATFOTÓK:  
    
A természetrajongó fotósok jóvoltából, a legjobb pilla-
natban elkapott állatképek versenyének komoly célja 
van, hiszen az állatvédelem fontosságára szeretnék fel-
hívni a figyelmet és a Born Free Alapítvánnyal is együtt-
működnek, mely a veszélyben lévő fajok fennmaradásá-
ért és a vadon élő állatok élőhelyének megóvásáért 
küzd világszerte. A legemlékezetesebb fotókból minden 
évben kiadnak egy könyvet, az eladásából befolyó be-
vétellel pedig az állatvédő szervezeteket támogatják. 



 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 
2019. október 

  Szakkörök indítása 
11. p Teremtés napja, befogadó szentmise 

Du.: 72 óra kompromisszumok nélkül 

12. szo Családi nap, számozott tanítási nap dec. 20. 
helyett 

18. p Rózsafüzér öt nyelven a templomban 
20. v Osztálymise 5. évfolyam 
22. k 8 ó Október 23-ai műsor 

16.30 Pályaválasztási fórum 7. és 8. osztályos 
tanulóknak és szüleiknek 

25. p Halottak napi szentmise (rövidített órák) 
Iskolai fogadóóra. A diákok ebéd után haza-
mennek. (Ügyelet biztosítása 16 óráig) 
 

28. h – 
31. cs 

Őszi szünet 

NOV. 
1. p 

Mindenszentek ünnepe. 
Tanítási szünet 

4. h Szünet utáni első tanítási nap 

4-6.  
h-sze 

Papír- és PET palackgyűjtés 

9. szo Pályaorientációs nap a felső tagozatosok részé-
re 

10. v Osztálymise 6. évfolyam 

11. h du. és 
15. p de. 

Ebédfizetés 

14. cs Angol nyelvű szentmise,  
Boldog Terézia anya ünnep 

HÍREK 
Ajándék Hagymatikum utalvány 

Kedves Szülők! Makó Város Önkormányzata min-
den makói lakcímkártyával rendelkező diáknak a 
tanévkezdésre családi Hagymatikum belépőt 
ajándékozott. Az utalványt csak szülő veheti át a 
SZIGNUM titkárságán hétfőtől csütörtökig, 15-17 
óráig, illetve pénteken 15-16 óráig. Az utalvány 
november 30-áig váltható be. 

Papírgyűjtés 
A SZIGNUM őszi újság- és PET palackgyűjtő akci-
ójára 2019. november 4-6-ig (hétfőtől szerdáig) 

15-16:30-ig kerül sor. 
 

SPORT, SPORT, SPORT 
Nagy sportágválasztó hétvége 

Hagyományos szeptemberi program a városban 
a Makói Nagy Sportágválasztó, amelynek célja, 
hogy minél korábban megszerettessék a sporto-
lást a fiatalokkal, tartalmas és egészséges időtöl-
tést kínáljanak számukra délután is, a mindenna-
pos testnevelés órák mellett. Ehhez adtak jó ötle-
teket a szeptember 13-ai sportágválasztón, ahol 
a helyi egyesületek is bemutatkoztak. A pénteki 
kezdőnapon elsősorban az óvodák, az alap- és 
középfokú iskolák diákjai ismerkedtek a több mint 
harmincféle mozgásformával, amelyeket ki is pró-
bálhattak. A sportcsarnokban rendezett esemé-
nyen találkozni lehetett a terület ismert alakjaival 
és edzőkkel is, akik szakmai tanácsokkal is szol-
gáltak. A SZIGNUM közel 70 fővel képviseltette 
magát az eseményen, a 2. és 3. évfolyamos tanu-
lóinak részvételével.  

Kiadja:  Szent István Egyházi  
Általános Iskola  
és Kollégium  

Makó, Szent István tér 14 - 16.  
Telefon: 06 - 62/213-052  

e-mail: szignum2007@gmail.com 
web: www.szignum.hu  

Felelős kiadó:  
Majorosné Rácz Krisztina 
Szerkesztő: Szabó Anita  
Fotó: Majoros Márton, 

 Mészáros Ildikó 
Tördelés: Hudák Szabolcs 
Korrektúra: Horváth János 

POZITÍV NEVELÉS TRÉNING SZÜLŐKNEK 
 

   Ki ne szeretne mindent megadni gyermekeinek? Persze az a jó, ha azzal kapcsolatban fáradozunk, amire 
igazán szükségük van az életben. Akár már most, akár később, felnőttkorukban. Merthogy sok olyan dolog van – 
például különféle életvezetési és szociális készségek -, melyek nem kézzelfoghatók, ám elsajátításuk nagy segítsé-
get jelent. Ha megtanítjuk gyermekeinknek:  

• hogyan tiszteljék a másikat,  
• hogyan döntsenek felelősségteljesen,  
• hogyan keressék a megoldást nehéz helyzetekben,  
• hogyan működjenek együtt másokkal,  
• hogyan tanuljanak a hibáikból,  

akkor nemcsak könnyebben boldogulnak az életben, de a velünk való kapcsolatuk is sokkal szorosabbá válik. S mit 
kell ehhez nekünk tennünk?  
   Az első lépés egy szemléletváltás, hiszen nagyon fontos, hogy mit gondolunk magunkról és gyermekeinkről, miköz-
ben nevelünk. Ha másképpen gondolkodunk, másképpen beszélünk. Ha másképpen beszélünk, mást hall meg gyer-
mekünk. Ha mást hall, mást fog érezni. Ha pedig mást érez, egészen máshogy fog cselekedni. 
   A pozitív nevelés (pozitív fegyelmezés) ehhez a szemléletváltáshoz ad segítséget. Ellát minket ezen túl nagyon sok 
módszertani eszközzel, ötlettel, melyeket nagyszerűen tudunk alkalmazni a mindennapok során.  
   Pozitív nevelés tréninget indítok szülőknek, ahol mindenki megismerkedhet e modellel, illetve egymástól tanulva 
válaszokat kaphatunk és adhatunk a gyermeknevelés során felmerülő kérdéseinkre. 
Az összejövetelek a jelentkezők igényeihez igazodva kéthetente szerdán 9-10-ig, vagy délután 2-3 között lesznek. 
Jelentkezésüket az auffnoemi@gmail.com email címen várom.                           Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 

EMLÉKEZZÜNK HALOTTAINKRA! 
Nov.1.: Mindenszentek napja: mindazon megdicsőült lelkek ün-
nepe, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendá-
rium külön-külön, név szerint nem emlékezik meg. Nov. 2.: Ha-
lottak napja, a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja 

Kép forrása: internet 


