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2019/2020: BÁTOR ÉV 

A Szent István Egyházi  

Általános Iskola és Kollégium havilapja 

FONTOS INFORMÁCIÓK A LEENDŐ 
ELSŐSÖK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA: 

 
SZIGNUM alsó tagozatos nyílt nap: 

 
2020. január 29. (szerda) 
2020. február 5. (szerda) 

 
Ismerkedő elbeszélgetések időpontjai: 

2020. február 1. (szombat) 
2020. február 8. (szombat) 

 
jelentkezési lap beadási  

határideje: 
2020. január 30. (csütörtök) 
2020. február 6. (csütörtök) 

 
Jelentkezési lap az iskola portáján és 

titkárságán található, vagy letölthető a 
www.szignum.hu oldalról. 

 
Kéréseikkel, kérdéseikkel 

forduljanak hozzánk! 
 

Szent István Egyházi Általános Iskola  
és Kollégium  

6900 Makó, Szent István tér 14-16. 
62/213-052 

szignum2007@gmail.com 

FARSANG NAPJÁN 
Farsang napja eljött már, 

kezdődik a jelmezbál, 
zeneszóra vígan lép, 
ring a tarka báli nép. 

 
Nagy mulatság van itt ma, 

ezerféle maskara 
perdül-fordul, integet, 

búcsúztatja a telet.  
 
(Lévay Erzsébet) 

VÁR A SZIGNUM 
KINCSTÁRSASÁG! 
Légy tudós, bátor  

felfedező, kincskereső! 
Gyűjtsd össze mindazt a 
tudást, amire szükséged 
lesz életed nagy álmá-
nak megvalósításában! 

Nyolc éven át tartó, óri-
ási kalandra hívunk!  
Térképezd fel, mi vár 

rád az úton:  
www.szignum.hu 

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 
Szeretetben, egészségben 

legyen részed egész  
évben. 

Légy szerencsés, vidám, 
boldog, 

felejtsd el a bút,  
és gondot. 

Kezdődjön hát egy új élet: 
legyen békés,  
boldog éved! 

(Mentovics Éva) 

FELHÍVÁS! 
 

Támogassa adója 1%-ával 
és iparűzési adója 6%-

ával  
a MAKÓI SZENT ISTVÁN  

EGYHÁZI ISKOLÁÉRT  
ALAPÍTVÁNY-t!  

Adószáma:  
18450871-1-06  

Köszönjük, hogy ebben az  
évben is ránk gondolt! 
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SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK 
Miért is ajánlom a SZIGNUM Iskolát fél év eltelte, saját tapasztalat alapján a szülők figyelmébe? 

 
Meggyőződésem, hogy jól döntöttünk, mikor ebbe az iskolába írattuk ikergyermekeinket, ahol barátságos, segítő-
kész tanítók segítik a gyerekek munkáját és fejlődését. Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki azt szeretné, hogy 
gyermeke örömmel, és tanulni akarással járjon iskolába.  

Jantó Zsuzsanna 

FÓKUSZ - ALSÓ TAGOZAT 

SZIGNUMBA MENŐ… 
 

Mi a manó? 
 

Nyílt napok a SZIGNUM  
alsó tagozatán: 

 

2020. január 29-én, szerdán és  
február 5-én, szerdán. 

 
SZIGNUMBAN A JÖVŐ! 

SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK 
 

   Miért választottuk a SZIGNUM-ot? Egyrészt, ahogy 
mondani szokták, nem iskolát, hanem tanítót kell választa-
ni. A gyerekek érzelmi alapon működnek – az enyém 
főleg –, akkor fognak érdeklődni a tanulás iránt, ha kö-
tődnek a tanító nénihez. Másrészt nagyon tetszett az isko-
la otthonossága, hangulata, az oktatók barátságossága, 
a kis létszámú osztályok.  

Tombor Andrea 
 
   Nagyon jó iskolának tartom a Szignumot. Kimagasló az 
angol oktatás, ami elengedhetetlen a mai világban. Fon-
tos, hogy mihamarabb és emelt óraszámban tanuljanak a 
gyerekek idegen nyelvet. Nálunk a fő cél az angol volt, 
ez alapján választottuk ezt az iskolát, de így fél év után 
elmondhatom, hogy jól döntöttünk, hisz a gyermekünk 
szeret ide járni. 
Ajánlom mindazon szülők figyelmébe, akik családias, ba-
ráti, jó közösségű iskolát keresnek.  

Csabai Eszter 
 

   Fontosnak, és egyben évekre meghatározónak találjuk 
azt, hogy az iskolakezdést milyen minőségben kezdi a 
gyermek. Itt a minőség elsősorban nem az iskola tárgyi, 
környezeti javaira vonatkozik – amik egyébként kiváló-
ak, korszerűek és remek hátteret nyújtanak a színvonalas 
tanításhoz –, hanem a gyerekkel foglalkozó tanárok fel-
készültségére, jellemére, szeretet-megnyilvánulására, 
gondoskodó erejére. Ebben az iskolában találtuk meg 
azt a szellemet, azt a figyelő, reagáló, terelgető köze-
get, és egyben azt a két remek tanárt, akikre nyugodt 
szívvel rá tudjuk bízni a gyerekünket. Az a jókedv, ötlet-
teliség, eredményeket felmutatni képes szakmaiság, türe-
lem, óvó-építő hozzáállás, amivel nap, mint nap hozzájá-
rulnak gyermekünk okosodásához, példaértékű és meg-
nyugvást ad nekünk, szülőknek. Első osztályos kislányunk 
minden nap elégedetten, élményeit elcsicseregve mesél 
az aznapi tanítás eseményeiről és azt látjuk rajta, hogy 
nem kötelező feladatként, hanem élményként éli meg a 
suliban töltött időt. Minden reggel örömmel megy iskolá-
ba, mert érdekesnek, jókedvűnek éli meg a napokat és 
tele van sikerélményekkel, amire visszajelzéseket is kap, 
erősítve ezzel önbizalmát.  

Ezen felül megemlítendő az is, hogy az iskola nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy a családot is bevonja az iskola 
életébe, ez a család fontosságát és együttműködését, 
megbecsülését propagáló szellem különösen jó hatású a 
gyermekekre. 
A Szignum egy olyan valóban érzékelhető keresztény 
értékeken alapuló, családcentrikus, interakcióra törekvő 
iskola, ami remek partner abban, hogy a család gyerme-
ke megszeresse a tanulást és erős tudást alapozzon a 
későbbi kihívásokhoz. Ehhez elengedhetetlen a remek 
tanári gárda, akik rugalmasan és alázattal állnak a csa-
ládok rendelkezésére. 
Ajánlom a Szignum iskolát az érdeklődő szülőknek, biza-
lomra érdemesnek gondoljuk az iskolakezdéshez! 

Csanaki Tamás és családja 



 

 

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓINK 
 
Kádárné Varga Szabina of.: 1998-ban végzett Békéscsabán a Körös Főiskolán angol művelt-
ségterületes tanítóként. Utolsó éves hallgatóként, 1997-ben kezdte el tanítói pályafutását a 
klárafalvi általános iskolában. 2007-ben, mikor bezárták ezt az intézményt, Kiszomborra a 
Dózsa György Általános Iskolába került áthelyezéssel. Alsósoknak tanított magyar nyelv és 
irodalmat, matematikát, készségtárgyakat, valamint angol nyelvet. 2014-2016-ig a kommu-
nikációs technikák, konfliktuskezelés és disputa szakirányú, 2016-2017-ig pedig a 
közoktatásvezetői szakvizsgás képzést végezte el Szarvason a Gál Ferenc Főiskolán.  
Ebben a tanévben vált a Szignum tantestületének tagjává. Az 1. a osztály társosztályfőnöke 
lett, ahol magyart, környezetismeretet és angolt tanít, valamint a napközis teendőket látja el. 
Emellett a 4. b osztályban az angol nyelv tanításával, és az angol ovi foglakozásainak megtartásával bízták meg.  
Fontos számára a precizitás, az állandó megújulás, a szakmai fejlődés, a nyílt és őszinte kommunikáció. A diákjait 
egymás elfogadására, egymás iránti tiszteletre és a becsületességre igyekszik nevelni családias, szeretetteljes kör-
nyezetben. 
 
 
Győrfi Józsefné of.: Az iskola újraindítása óta intézményünk tanítója, tantestületünk alapító 
tagja. Családjával Makón él. Férje történelem szakos tanárként dolgozik nálunk, gyermekeik 
a SZIGNUM gimnázium tanulói voltak. A munkán kívül szívesen foglalkozik kreatív tevékeny-
ségekkel, kézműves foglalkozásokat tart.  Lelkesen szervezi hosszú évek óta a gyermekek és 
a kollegák részére is a színházlátogatásokat. 
Szívesen alkalmazza a tanításban a játékos és változatos módszereket, törekszik a családias 
légkör megteremtésére. Fontosnak tartja az egyéni képességek kibontakoztatását a tanulók-
nál. Életeleme a játék, ami áthatja mindennapjait és a gyerekekkel való foglalkozásait. Köz-
vetlen, barátságos személyiség. 2006-ban és 2016-ban városi elismerést kapott kimagasló-
an eredményes pedagógiai munkájáért.  

FÓKUSZ - ALSÓS BEISKOLÁZÁS 
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SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK 
 

Miért is ajánlom a SZIGNUM 
Iskolát fél év eltelte, saját 

tapasztalat alapján a szülők 
figyelmébe? 

 
Jó szívvel ajánlom a Szig-
num iskolát, ahol családias 
légkörben sajátíthatják el a 
gyermekek a tudást. Kisfi-
am, Dominik nagyon szeret 
iskolába járni, lelkesen mesél mindennapjairól. 
Az oktatási színvonal kiemelkedő, emellett tanító-
ink, tanáraink odafigyelnek gyermekeink lelki 
egyensúlyára is. Többféle szakkört biztosít az 
intézmény, ahol a gyermekek kikapcsolódhatnak, 
tehetségüket fejleszthetik. Iskolánk, mivel fontos-
nak tartja a szülőkkel, családdal való kapcsolat-
tartást, a tanulás mellett sok programmal dúsítja 
a tanévet, hiszen a szülő-pedagógus páros közö-
sen formálja a gyermekeink egyéniségét.  

Balogh Szandra 
 
Az iskolában közvetlenek a gyerekekkel és a 
felnőttekkel is, a családok felé nagyon segítőké-
szek. Színes, játékos programokat szerveznek 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Somogyi Henrietta 
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SZIGNUM OLDAL 

MÍNUSZ 30, PLUSZ 6 FŐ 
   2020. január 11-én reggel a SZIGNUM csapata képviseletében hatan indultunk 
el a Maros bal oldali töltésén az Autós Csárdától: Varga Ferenc, Majoros Márton, 
Horváth János, Hudák Szabolcs (Kiszomborig), valamint volt kollégánk, Puskás Kor-
nél és unokahúga, Puskás Bianka. A Szegedre vezető téli túra mindig 
"évadkezdésnek" számít: e 30 km kiváló előkészítése a későbbi gyalogos és ke-
rékpáros kirándulásoknak. Az időjárás idén nagyon kegyes volt hozzánk: a fa-
gyos, ködös idő az egyébként sáros részen biztosította a kényelmes gyaloglást; 
Ferencszállástól a kövezett gáton pedig csodálatos napsütés kísérte utunkat. Így 
minden korábbinál jobb idővel teljesítettük a szegedi Felső Tisza-Partig tartó tá-
vot.                                                                                  Horváth János tanár úr  

HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI OROSZ SZAKKÖRÖS ELŐADÁS 
Aljonuska húgocska, Ivánuska bátyuska – meseadaptáció 

   Ebben az évben Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj egy varázsmeséjét választottuk műsorunkhoz a szakkörös gyere-
kekkel. Péntekenként a heti egy-egy szakköri alkalmon írtuk meg saját szövegkönyvünket, próbáltuk a darabot... 
sőt, alaposan át is írtuk, a helyszínhez alkalmaztuk, humorral fűszereztük a meglévő, egyszerű cselekményvázat. A 
darabot Nándori Mária (8.a) rendezte; én magam ennyi helyzetkomikumot sosem alkalmaztam egy jelenetsor kap-
csán, de a karácsony oldott hangulatába ez a mennyiség belefért.  

Szereplők:  
Nagyapa: Horváth János  

Nagyi: Tar Bernadett 
Szolgáló: Hatvani Viktória 
Aljonuska: Szabó Bernadett  

Kalmár: Juhász Martin 
Boszorkány: Dragic Sara 
Ivanuska: Binecz Márton 

Rendezte: Nándori Mária 
Bemondó: Mészáros Ildikó 

A cselekmény leegyszerűsítve a következő: az árván marad testvérpár vándorolni kényszerül, mikor egyszerre any-
nyira megszomjazik a kisfiú, Ivánuska, hogy egy kecskenyomból iszik, mire – egy csodás metamorfózis során – kecs-
kévé változik. Testvérhúga, Aljonuska nagyon siratja, majd egy kalmár akarja tőle megvásárolni az ártatlan állatot. 
Egymásba szeretnek, és mindaddig boldogan élnek a kalmár házában, míg egy boszorkány el nem varázsolja és a 
tó fenekére nem rejti a lányt. Ekkor a kis kecske a lány keresésére indul és meg is találja, segítséget hoz, majd a 
szolgáló és a kalmár együtt taszítják a tóba a gonosz boszorkányt. Ők pedig boldogan élnek, míg meg nem hal-
nak.  
Néhányan így emlékeznek a próbákra és az előadásra a szereplők közül: 
„Viccesek voltak a próbák. Nagyon jól éreztem magam. Izgalmas volt előadni, de egy kicsit féltünk. Illett hozzám a 
szerepem, örültem, hogy végül nem én lettem a boszorkány. Jó volt, hogy mi írtuk a szövegkönyvet, én jól éreztem ma-
gam és szerintem mindenki más is.” (Hatvani Viktória, 8.a) 
„A műsorban a próbák voltak a legjobbak. Rengeteget nevettünk, vicces volt. A szerepeket nagyon jól játszották el. A 
szöveget viccesen írták meg, a jelenetek is viccesek voltak.” (Tar Bernadett, 8.a – m.v.) 
 „Jók voltak a közös próbák és a sok nevetés… jó volt a szereposztás és a jelmez is. Örülök, hogy sok gyereknek tet-
szett a darab.” (Nándori Mária, 8.a) 
„A kevés gyakorlás ellenére elég jól sikerült a műsor. Jó szórakozás volt, jól éreztem magam. A próbákon is jól tudtunk 
egymásra hangolódni. A szerepem tökéletesen illett rám, bár kicsit fura volt, hogy testbeszéddel kellett kommunikál-
nom.” (Binecz Márton, 5.a) 
„Vicces jelenet volt, amikor a nagyi elfelejtett szívrohamot kapni. Nagyon humoros volt, amikor leráncigáltam a nagyit 
a színpadról, Martin pedig lelökte Sarát és nagyot koppant…” (Szabó Bernadett, 8.a)              Mészáros Ildikó ta-

HÍREK 
Országos csapatverseny eredmények 

A „Mindent az erdőről” elnevezésű, országos versenyre 
a SZIGNUM három csapattal nevezett be, akik remekül 
helytálltak a megmérettetésen. A Horváth Hanna, Ratkay 
Viola, Varga-Harsányi Laura (4.a) alkotta trió a 8., Kor-
mos Szófia, Föedl Hédi, Takács Luca (4.a) a 9. és Igaz 
Dorina, Juhász Regina és Székelyhidi Hanna (4.a) is a 9. 
helyen végzett. A diákokat Győrfi Józsefné pedagógus 
készítette fel. Gratulálunk! 

Csendes éj rajzpályázat 
A Csendes éj iskolai rajzpályázaton, a következő tanulók 
értek el dobogós helyezést: 
Alsó tagozat: Föedl Hédi, Horváth Hanna (4.b) megosz-
tott I. hely , II. hely: Lőrincz Alexandra (4.a) . III. hely: 
Székelyhidi Noémi (2.b). Győrfi Józsefné tanítónő készí-
tette fel őket.  
Felsősök: Siket Mira (6.a), Bartha Ágota (6.a), Kis Ramó-
na (6.a), Fazekas Rebeka (5.a). Felkészítőjük Baloghné 
Kovács Éva tanárnő. Gratulálunk! 



 

 

GONDOLATOK – ORPHEUSZ TEKINTETÉRŐL 
 

   Itt a január, itt az újesztendő, a fogadalmak ideje. Az emberben valamiképpen mindig 
ott az újrakezdés vágya. Magam mögött szeretnék hagyni valami olyat, amiről tudom, 
hogy nem helyes, nem hasznos, nem szívesen azonosulok vele, mégis csinálom. „Nem lógok 
órákon át a telefonomon… Nem eszem annyi sütit/csokit… Nem iszom annyi kávét… Nem 
nézek annyi értelmetlen, időrabló sorozatot… Nem fekszem le olyan későn aludni…”  
Mindannyian egész jó kis listát készíthetnénk magunknak. 
   Gyakran eljutunk valami hasonló listához, aztán kiválasztunk a listánkról egyet-kettőt, 
hisz tudjuk, annál többre képtelenek vagyunk figyelni. Jön a következő lépés: próbálko-

zunk, koncentrálunk, erőt veszünk magunkon… Majd látjuk, hogy nehezebb a dolog, mint gondoltuk. Milyen jó len-
ne, ha lenne valami könnyebb út! Valami segítség, ami segít a változásban, a fejlődésben. 
   Sokszor bizony elég egy egyszerű szemléletváltás. Ne arra koncentráljunk, hogy mit nem csinálunk, hanem hogy 
mit csinálunk! Mondjuk, ha eldöntöm, hogy gyakrabban eszem almát, biztos nem fog olyan sokszor csokira fájni a 
fogam. Ha társaságban vagyok, és arra figyelek, hogy legyen a mellettem állóhoz valami kedves szavam, biztos 
kevesebbszer veszem elő a telefonom. Ha este odamegyek a gyermekemhez és mesélek neki, vagy beszélgetek 
vele, azalatt az idő alatt ő sem fog a telefonján lógni. Ha eldöntöm, hogy minden hónapban elolvasok egy jó 
könyvet, szintén jóval kevesebb időm marad, amit a telefonommal kettesben tölthetnék. Van, aki olvasni szeret, van, 
aki sütni, esetleg sportolni. Van, aki a gyümölcsökért rajong, van, aki a zöldségekért. Van, aki meditál, van, aki 
imádkozik, van, aki e kettőt együtt teszi. A lényeg, hogy keressük meg, mi az, ami számunkra pozitív, ami feltölt, 
amit szeretünk, és ami előrébb visz minket. És hogy jön ide a címben említett Orpheusz? 
   Az ókori görög mitológiában Orpheusz kapott egy esélyt, hogy halott feleségét, Eurüdikét felhozza az Alvilág-
ból. Az egyetlen feltétel az volt, hogy ő megy elöl, Eurüdiké hátul, s míg fel nem érnek a felszínre, nem pillanthat 
hátra. Nem tudta megállni, hogy ne nézzen rá vissza, így Eurüdikét örökre elveszítette. Mennyivel könnyebb lett 
volna szegény Orpheusznak, ha nem arra kell koncentrálnia, mit NE tegyen, hanem hogy mit TEGYEN. Mondjuk, 
nézzen mindig előre, keresse tekintetével a fényt, az utat. Orpheusszal ellentétben mi még járhatjuk ezzel a szem-
lélettel az utunkat… 

Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 

50 ÉVES PÉLDA A CSAPAT ÉVÉHEZ 
 
   1970 májusában az árvízveszély miatt Makót és térségét egyetlen éjszaka leforgása alatt kitelepítették. Az egyedülál-
ló összefogással megvalósult eseménysorra emlékezünk a SZIGNUM-ban az 50 évvel ezelőtt történtek több részben 
megjelenő felidézésével és 2020 tavaszán további rendezvényekkel is. 

 
I. Árvízveszély a Dél-Alföldön 1970 tavaszán 

 
   A csapadékos 1970-es évben Makó egyes részeit már januárban 
igen magas belvíz veszélyeztette, Lesiből több családot ki kellett köl-
töztetni. Májusban a Maros vízgyűjtő területén - Erdélyben - soha nem 
látott mennyiségű eső esett, ami miatt a hónap közepén a város kör-
zetében elrendelték a legmagasabb, harmadfokú árvízvédelmi ké-
szültséget, és megalakult az Árvíz- és Belvízvédelmi Területi Bizottság 
(ÁTB). Az ár levonulását gátolta a Tisza hasonlóan magas vízállása és 
a szinte folyamatos csapadék. Az átázott töltések mentén mérnökök, 
technikusok, vízügyi szakemberek, búvárok százai, több ezer makói 
férfi, valamint a rendőrség, tűzoltóság, magyar és szovjet (!) katonai alakulatok küzdöttek folyamatos, megfeszített 
munkával.  
   Május 21-én - miután előző éjszaka 624 cm-rel tetőzött a Maros, s a város alatt a jobb oldali gáton félelmetes 
buzgárcsoport (fakadóvíz a töltés védett oldalán) alakult ki - a védelmi bizottság Makó, valamint Maroslele, Óföl-
deák és Földeák azonnali kiürítése mellett döntött. Néhány óra leforgása alatt megszervezték mintegy 16-18 ezer 
ember Hódmezővásárhelyre és kb. 2 ezer fő Szentesre, illetve a környező falvakba szállítását (és ottani fogadá-
sát) vonatokkal, buszokkal, teherautókkal. Ilyen méretű kitelepítésre Európában még soha nem volt példa! A város-
ban csak az árvíz-, valamint a rend- és vagyonvédelemben résztvevők maradtak. Rendkívül nehéz időjárási körül-
mények között, minden technikai erőt is bevetve meg tudták akadályozni a gátszakadást, mely Makó több méteres 
víz alá kerülését jelentette volna. A kitelepített nők, gyerekek, idős, illetve beteg emberek a közvetlen veszély el-
múltával, június 3-án térhettek vissza otthonaikba. A példás összefogást egyszerű emlékmű örökíti meg a felújított 
Maros-töltés oldalán, a Landori erdők mellett. (folytatjuk) 
 

Horváth János  tanár úr 
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Kép forrása: http://www.muzeum.mako.hu/  



 

 

ÖSSZEFOGÁSSAL VALÓSULHAT CSAK MEG A TEMPLOMI PADOK CSERÉJE MAKÓN 
 

   Meghatározó léptékű fejlesztésre szánta el magát a belvárosi 
egyházközség Makón; a Szent István Király templom százévesnél 
is régebbi padjait szeretnék kicserélni. Az új bútorzat elkészítésé-
hez szükség van a hívek és támogatók adományaira is.  
   2022-ben lesz 250 esztendős a makóiak Szent István téri templo-
ma, amelynek padjai nagyjából fele annyi idősek. A 120 év nem telt 
el nyom nélkül a bútorzaton, amely általában véve erősen leromlott 
állagúvá, egyes részein pedig balesetveszélyessé is vált.  
   A barokk stílusú, műemléki védettséget élvező templom jelenlegi 
berendezése második generációs, az eredeti bútorzatról nem maradt 
fenn emlék. – A stílusjegyet képviselve, a fenyőből készült pad félkör-
íves záró elemét teljessé kívánjuk tenni és díszíteni egy liliom motívum-
mal is, ami most hiányzik. Az anyag és munkadíj költsége a legkedvezőbb árajánlatot figyelembe véve is 24 millió 
forint lesz – tájékoztatott a plébános, aki hozzátette, az összeg több mint fele a rendelkezésükre áll. A hiányzó 
rész előteremtéséhez jelenleg is keresik a forrásokat és számítanak a hívek és jó szándékú támogatók adományai-
ra is. – Egy ember és egy közösség életében egyszer, ha adódik ilyen jelentőségű esemény. Az adakozók neveit 
egy táblán meg akarjuk örökíteni a templom falán, hogy száz év múltán is fennmaradjanak a hely és a város törté-
netében. Szinte minden makói vagy kistérségben élő kapcsolatba kerül a hite, személyes történései, családi esemé-
nyek vagy kulturális rendezvények kapcsán a templommal. Szinte az utolsó pillanatban vagyunk, hogy tegyünk 
valamit az ügyben összefogva, jóindulattal egy nemes célért, a jövőért – lelkesedett Pálfai Zoltán atya. A munká-
latok a tervek szerint 2020 első felében kezdődnek el. A belvárosi egyházközség egyébként rendszeresen, több-
féle módon segít rászorulókon, közösségeken és civil szervezeteken; most viszont támogatást kérnek a helyzet meg-
oldásában.                                                                         Szabó Anita 
 

Aki szeretne hozzájárulni a kezdeményezéshez, a következő számlaszámon teheti meg: 
11735074 – 20010836 (Szent István Király Plébánia - OTP Bank) 

A megjegyzés rovatba kérjük írják be: adomány padokra. 
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Fotó: Dobó Dolli 
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ERASMUS + 

ERASMUS+ NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ A ROMÁNIAI 
GALANESTIBEN 

- GULYÁS ATTILA TANÁR ÚR BESZÁMOLÓJA -  
 

   2019. december 9-13. között került sor a 
Cybersecurity Schools – Kiberbiztos iskolák című Eras-
mus+ projektünk első nemzetközi találkozójára. A hely-
szín a számunkra oly távoli, mégis ismerősen csengő Bu-
kovina, Románia egyik történelmi régiója, ezen belül is 
az ukrán határ közelében található kis település, 
Galanesti volt.  
   A találkozóra vonattal utaztunk Aradról, és nem bán-
tuk meg: a 12 órás vonatozás fáradalmaiért a szép táj, 
a Kárpátok zordon fenyveseinek látványa bőven kárpó-
tolt bennünket. A szucsávai vasútállomáson már vártak 
bennünket kedves vendéglátóink, és a román iskolába 
járó tanulók szülei öt szignumos tanulót hamarosan 
„örökbe is fogadtak” a szűk egy hétre. A gyerekek sze-
rencsére nagyon hamar megbarátkoztak az új környe-
zettel: a nyelvi nehézségek ellenére jól feltalálták magu-
kat, őszinte barátság szövődött köztük és a vendéglátók 
gyerekei között (ezt leginkább a búcsúzáskor hullajtott 
vagy éppen elfojtott könnyek sokasága tanúsítja). 
   A találkozó elsődleges célja az volt, hogy a résztvevő 
hat iskola diák és tanár küldöttsége megismerje egy-
mást, a hét mottója is a „Welcome” szó volt. Látszólag 
meglehetősen nehéz feladat összehozni és egymással 
elfogadtatni 30-40 gyereket és tanárt, ha azok egészen 
különböző nyelveken beszélnek (török, magyar, román, 
olasz, lengyel és spanyol), eltérő kulturális és gazdasági 
környezetből érkeznek, sőt a vallásuk is elég sokszínű 
(katolikus, ortodox, mohamedán). Szerencsére a gyakor-
lat azt mutatja, hogy a közös cél, a közös programok 
gyorsan és zökkenőmentesen összecsiszolják az ilyen 
társaságot, nem is volt különösebb probléma közöttünk. 
   A találkozó első napja művészeti műsorral és látványos 
sportbemutatóval gazdagított ünnepi megnyitóval telt, 
ahol a résztvevő országok sorban bemutatták hazájukat, 
városukat és iskolájukat. Ezek a nyilvános bemutatkozá-
sok általában próbára teszik a szereplők lámpaláz tűré-
si képességét, de a remegő hangok és félénk mosolyok 
ellenére sikerült minden iskoláról és országról megtud-
nunk sok-sok érdekességet, és a mi iskolánk fiai és lányai 
sem vallottak szégyent, sőt büszkék lehetünk rájuk. 
   A tanulók minden nap részesültek a kiberbiztonság 
témájához kapcsolódó foglalkozásokban, tudásmegosz-
tásban, melyek csúcsa a szucsávai egyetem meglátoga-
tása és egy előadás meghallgatása volt. A délutánokat 
és az estéket a befogadó családoknál töltötték, akik 
remek programokkal kényeztették őket: focizás, korcso-
lyázás, pizzázás, X-Box-ozás, stb. A szakmai gazdago-
dáson túl a román iskola gondoskodott róla, hogy alapo-
san megismerjük a környék kultúráját, történelmét és 
földrajzi adottságait is. Így jártunk egy kerámia manu-
faktúrában, ahol a világon egyedülálló módszerrel, füs-
töléssel érik el, hogy a termékek festés nélkül kapjanak 
szép fémes fekete színt; egy ortodox női kolostorban, 
amely szerepel az UNESCO világörökségek listáján (itt 
nagyon érdekes volt látni, hogy a török gyerekek meny-
nyire nyitottak a számukra teljesen idegen keresztény 
vallás szokásainak és történeteinek megismerésére); a 

Kacsika nevű sóbányában. A szervezők pedig azzal kí-
vántak kedveskedni a magyar csapatnak, hogy elvittek 
bennünket Erdély és Bukovina határára, ami egyben a 
történelmi Magyarország ezer éves határa is. 
   Mivel a projekt első személyes találkozóján vettünk 
részt, így a tanárok fontos megbeszéléseket folytattak, 
melyek során megegyeztünk a következő, lengyelországi 
találkozó időpontját, a lengyel iskola koordinátorának új 
személyét, a tanuló kibermentorok kinevezésének köve-
telményeit, az iskolákban odahaza kidolgozandó témák 
menetrendjét illetően. 
   Fontos hozománya a találkozónak, hogy a partner 
iskolák küldöttei megismerhették egymást, így megala-
pozták a két éves projekt együttműködésének alapjait. 
Azzal a meggyőződéssel váltunk el egymástól, hogy a 
közös munka jó hangulatban, egymást segítve és hatéko-
nyan fog zajlani. 
   A találkozó hivatalos lezárása után még rendelkezé-
sünkre állt egy szabad délután, amit arra használtuk ki, 
hogy felkerestük Hadikfalvát, a bukovinai székely tele-
pülések egyikét, ahonnan a magyar ajkú lakosok a 2. 
világháború elején vándoroltak el. Szomorú és egyben 
felemelő érzés volt látni azt a néhány keresztet a temető 
elhagyatott sarkában, melyeken magyar nevek olvasha-
tók, illetve a falu templomát, mely ma már a román hívő-
ket szolgálja. Ezeken a helyeken szinte tapintható a Ma-
défalváról Moldvába elmenekült, majd 5 bukovinai tele-
pülésre összegyűjtött, majd az Al-Dunára vagy éppen a 
Bácskába szervezetten áttelepített, végül onnan a Du-
nántúlra menekülni kényszerült székelyek sorsfájdalma. 
   Ezekkel az érzésekkel gazdagodva tért haza a hosszú 
útról a makói SZIGNUM iskola kis csapata: Andruskó 
Lilla, Kelemen Emma Katalin, Marsovszki Tímea, Nándori 
Barnabás, Novák Bálint Marcell és kísérő tanáraik: Dulka 
Árpád és Gulyás Attila. 
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PÁSZTORJÁTÉKKAL KÉSZÜLTEK A SZIGNUM TANULÓI 
 
   A Szent István Király templom adott otthont a SZIGNUM karácsonyi 
műsorának, amelyben a 4. évfolyam tanulói léptek fel. Az előadásra 
Győrfi Józsefné (4.b) és Kerekesné Dócs Nikoletta (4.a) pedagógusok 
készítették fel a gyerekeket, de a több hetes munkálatokhoz sok segít-
séget adtak az osztályokban tanító pedagógusok is. Jézus születésé-
nek történetét a fiatalok december 25-én a plébániaközösség tagjai-
nak is bemutatták. 
Részlet a karácsonyi műsor szövegéből:  
József: Mária, nekünk nemsokára Betlehembe kell mennünk! 
Mária: Betlehembe? Miért? 
József: A római császár parancsolja, minden embernek népszámlálásra kell mennie, abba a városba, ahová családja 
való. 
Mária: De Betlehem messze van és mi Názáretben lakunk! 
József: A mi családunk Dávid családjából származik, a tied is és az enyém is.  Ő nagy király volt. De mi? Csak egy-
szerű emberek vagyunk.  
Mária: Ha Isten akarja, a mi családunk lehet olyan dicső, mint azelőtt és talán még dicsőbb. 
József: Ki tudhatja, mit fog tenni Isten? De megyek munkához látok, megcsinálom az asztalt, amit megrendeltek. 
Angyal: Üdvözlégy Mária! 
Mária: Ki vagy te? 
Angyal: Áldott vagy te az asszonyok között! 
Mária: Kiről beszélsz? Nem értem, mit akarsz! 
Angyal: Ne félj Mária!  Azért jöttem, hogy neked jó hírt mondjak! Isten fiúgyermekkel ajándékoz meg nemsokára. 
Nevezd Jézusnak. Az a gyermek nagy lesz, király lesz, mint Dávid, és még nála is nagyobb lesz, örökkévaló király 
lesz.                 A szöveg forrása: https://www.plebania.net/                      Győrfi Józsefné és Kerekesné Dócs Nikoletta tanítók 
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HIT-ÉLET 

TUDATOS JELENLÉT LELKIGYAKORLAT 
"Isten hat és működik benned, körülötted, még akkor is, ha nem érzed a jelenlétét. Ezt 
a ráhagyatkozást az imában gyakorlod. A belső ima érdeklődő, figyelmes jelenlét, 
amely a bizalmat erősíti. Nem kímél meg attól, ami fáj. Új szemmel nézhetsz arra, ami 
van. Megbékélhetsz vele." 

(Mustó Péter: Csendben születik az élet) 
 
Csend. Távol a sűrű, mindennapi feladatoktól. Isten békességében lenni. 
Ez a három gondolat vezérelt, amikor jelentkeztem a Tudatos jelenlét címmel meghirdetett lelkigyakorlatra. Mind-
három vágyam teljesült 3 napra és azóta is érzem „utóhatását”. 
Kinga nővér és Szászi Balázs már második alkalommal szervezték meg és vezették le ezt a lelkigyakorlatot. Az 
idén 14-en jöttünk össze, elsősorban Makóról és Szegedről, de voltak, akik messzebbről érkeztek az elcsendesedés 
nagy vágyával. A bevezetőben, rövid bemutatkozás után, a vezetőink ismertették a csendes, közös élet szabályait 
és az imádságok, meditálások napi ritmusát: teljes csend, még az étkezések alatt is, 4 alkalommal 2 x 25 perces 
közös ima, melyet néhány vezérmotívum segít, ezt mindig követte 2 x 25 percben egyéni ima is, amit fel lehetett 
váltani a természetben való sétával, pihenéssel. Mindennap volt szentmise, megosztás, a bennünk végbemenő ese-
ményekről, lazító torna este és frissítő torna reggel (kint a szabadban reggel 7 órakor ☺). 
Egy személyes lelki élményemet szeretném most megosztani. A szombati szentmise után szentségimádásra készül-
tünk. Ez a szokott módon úgy történik, az Oltáriszentséget egy speciális tartóban, az ún. Úrmutatóban (monstrancia) 
kihelyezik az oltárra. A monstrancia közepe üvegből készül, hogy mindannyian láthassuk az Ostyát, és imádságunk-
kal közvetlenül a jelenlévő Jézushoz forduljunk. Ezt vártam ez alkalommal is. De meglepetésemre a szentáldozás 
után azt mondta Zoltán atya: a magunkhoz vett, bennünk lévő Jézus felé forduljunk imádással. Nekem ez a helyzet 
megdöbbentő volt és örömet adó. Annak megtapasztalása, hogy a szerető valóság (Isten) ilyen közel van hozzám, 
bennem. 
Ebben a néhány napban nem beszélgettünk egymással, de a záró megosztásban mégis az derült ki, hogy jó volt 
együtt lenni, imaközösségben, ismeretlenül is egymást erősíteni ebben a csendes kalandban. Szombaton este, ezt a 
záró megosztást követően, megszűnt a csend szabálya és hosszú órákon keresztül beszélgettünk a három nap ben-
nünk lezajló eseményeiről, ki, hogy élte meg a „világból való kilépés” élményét. 
A lelki feltöltődés mellett, a testi táplálékunk is kifogástalan volt. Az étkezések között mindig volt lehetőségünk 
gyógynövényekből készült teát inni és gyümölcsöt fogyasztani. Kinga nővér igazi vendégszeretettel vett körül min-
ket. Még egyszer köszönet érte! 

Reiszné Surinás Piroska tanítónő 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB – 

 
REJTÉLYES VILÁGUNK: 
Január: Huszonkét éves Janus, a 
kétfejű teknős 
Huszonkét éves Janus, a Genfi 
Természettudományi Múzeumban 
született, és ma is ott élő-
élő kétfejű teknős. Vadon valószí-
nűleg soha nem ért volna meg ilyen magas életkort különös 
állapota miatt. Fogságban azonban a múzeum kabalájaként 
és a látogatók kedvenceként a különleges állatot nagyon is 

elkényeztetik. Janust minden 
nap megfürdetik és UV-fénnyel 
sugározzák be, hogy páncélja 
erős és szilárd maradjon. A 
gondozók szerint az állat két 
feje saját, önálló életet él, az 
egyik dominánsabb, míg a má-
sik engedékenyebb. Mindig sok 
látogatót vonz például, amikor 

az egyik fej megpróbál elvenni a másiktól egy salátaleve-
let. Janus, akit a gyakran kétarcúként ábrázolt római isten-
ségről neveztek el, a genfi múzeum keltetőgépében kelt ki 
egy tojásból 1997. szeptember 3-án. 
Gondolatok: az Új Évre   
• „Köszöntsük az új évet, mint 

egy új lehetőséget arra, 
hogy jól csináljuk.” – Oprah 
Winfrey 

• „Ha egy álmot leírsz egy 
határidővel, céllá változik. 
Ha a célt kis lépésekre osztod, egy tervet kapsz. Egy 
terv, tettekkel megtámogatva valóra váltja az álmai-
dat.” – Greg S. Reid 

• „Soha senki nem túl öreg ahhoz, hogy új célokat tűzzön ki 
vagy új álmokat álmodjon.” - Arisztotelész 

• „Évente egyszer menj el valahová, ahol még soha nem 
voltál.” – Dalai Láma 

• „Az optimista fennmarad éjfélig, hogy lássa, ahogy eljön 
az új év. A pesszimista is fennmarad, hogy megbizonyo-
sodjon arról, a régi biztosan véget ért.” – Bill Vaughn  

 
KELL EGY CSAPAT:                           Egy perc humor:  
 

 
Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Dolittle  – japán-amerikai-kanadai animációs 
kalandfilm 
A különc Dr. John Dolittle, Viktória királynő Angliájának híres 
orvosa és állatorvosa hét éve veszítette el a feleségét. Azó-
ta remeteként él a Dolittle birtok magas falai mögött, társa-

sága csupán egzotikus állatainak 
seregletéből áll. Ám amikor az ifjú 
királynő súlyos beteg lesz, Dolittle 
kénytelen-kelletlen útra kel egy 
titokzatos sziget felé, hogy megta-
lálja a gyógymódot. Útja során új 
erőre kap bátorsága és fürge ész-
járása; régi ellenfelekkel találko-
zik, és csodálatos lényeket fedez 
fel. Kalandjaiban segítőtársai is 
akadnak, hiszen önjelölt ifjú segéd-
je mellett elkíséri őt egy lármás kis 
állatsereglet is, többek között egy gondterhelt gorilla, egy 
lelkes, de kelekótya kacsa, egy truccoló strucc, egy jókedvű 
jegesmedve, valamint egy bakafántos papagáj, aki Dolittle 
legközelebbi tanácsadója és bizalmasa. 
 
KÜLÖNLEGES ÁLLATFOTÓK:  
A természetrajongó fotó-
sok jóvoltából, a legjobb 
pillanatban elkapott ál-
latképek versenyének 
komoly célja van, hiszen 
az állatvédelem fontos-
ságára szeretnék felhívni 
a figyelmet és a Born 
Free Alapítvánnyal is 
együttműködnek, mely a 
veszélyben lévő fajok 
fennmaradásáért és a vadon élő állatok élőhelyének meg-
óvásáért küzd világszerte. A legemlékezetesebb fotókból 
minden évben kiadnak egy könyvet, az eladásából befolyó 
bevétellel pedig az állatvédő szervezeteket támogatják. 
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A C-VITAMIN FELFEDEZÉSE 
   Idén 22. alkalommal hirdették meg a Bókay Árpád 
Országos Biológia Versenyt, melynek témája a 7-8. év-
folyamon a világraszóló orvosi felfedezések voltak. Isko-
lánkból Erdei Renáta 7.b osztályos tanuló nevezett a 
megmérettetésre. Az első fordulóban egy pályamunkát 
kellett készítenie, Reni végül Szent-Györgyi Albert mun-
kásságát és a C-vitamin felfedezését választotta. Mivel 
a csípős téli napokon egészségünk megóvása érdekében 
ajánlott C-vitamint fogyasztani, néhány érdekességet 
szeretnénk megosztani az olvasókkal a pályázatból. 
   A C-vitamin felfedezéséig súlyos táplálkozási beteg-
ség pusztított tengeren és szárazföldön egyaránt, a 
„tengerészpestisnek” is nevezett skorbut. Végül a tenge-
részek az 1700-as évek végére rájöttek, hogy a citrom 
és a lime gyógyítja a tüneteket. 1492-ben hozták Euró-
pába a C-vitaminban gazdag paprikát a gyakran skor-
buttól szenvedő tengerészek. A C-vitamin szervezetünk 
egészséges működésében igen sok fontos folyamatot 
támogat, éppen ezért is fontos, hogy megfelelő pótlásá-
ról mindig gondoskodjunk, és azért is, mert szervezetünk 
nem tudja raktározni, így a felesleges mennyiség kiürül. 
   A C-vitamin kémiai természetét Szent-Györgyi Albert 

magyar orvos fedezte fel Szege-
den. Munkásságának elismerése-
képp 1937-ben Nobel-díjat ítéltek 
neki oda.              Erdei Renáta 7.b 
                      Árva Bettina tanárnő 
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ESEMÉNYNAPTÁR  
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 

2020. január 
18. szo 

Központi írásbeli felvételi vizsgák 9. évfo-
lyamra 

19. v Osztálymise: 2. évfolyam 

22. sze Magyar kultúra napja, összekötve az öku-
menikus imahéttel 

23. cs A szorgalmi idő első félévének vége 
14 ó osztályozó értekezlet. 
A diákok ebéd után hazamennek. 

29. sze 1. alsós nyílt nap 

30. cs Jelentkezési lap leadásának határideje a 
február 1-jei ismerkedő elbeszélgetésre 

31. p Szülői értekezlet és fogadóóra 

Február 
1. szo 

1. ismerkedő elbeszélgetés időpontja 

2. v Osztálymise: 1. évfolyam 

3. h Balázsáldás 

5. sze 2. nyílt nap az alsó tagozaton 
Félévet záró tantestületi értekezlet 

6. cs A központi írásbeli felvételi vizsgák eredmé-
nyeinek közzététele 
Jelentkezési lap leadásának határideje a 
február 8-i ismerkedő elbeszélgetésre 

7-8. p-szo Nyelvvizsga 

8. szo 2. ismerkedő elbeszélgetés időpontja 

10. h du., 14. 
p de. 

Ebédfizetés 

16. v Osztálymise: 3. évfolyam 

24. p Belső továbbképzési nap. Tanítási szünet. 

DIÁKNYELV: 
- Én kimehetek? Én már kikészültem :)  
(inkább előkészítettem a felszerelé-
sem...) 

Közreadta: Mészáros Ildikó tanárnő 

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 

 MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 
Tomi: „nyomozó, feltaláló, autószerelő és állatorvos” 
Panni: „fodrász, tanító néni, énekesnő és orvos”  
Tomi és Panni:„Bármelyik foglalkozást választhatjuk. A 
nyelvtudásunk megvan hozzá.  

Mi SZIGNUM-os diákok vagyunk!” 


