
 

 

        

XVI. évfolyam 5. szám 2020. május 

A Szent István Egyházi Általános Iskola   

és Kollégium havilapja 

2019/2020: A CSAPAT ÉVE 

OSVÁT ERZSÉBET:  
GYERMEKNAPRA 

 

Napsugár, 
napsugár, 

ragyogj, süss ma szebben! 
simogasd a gyerekeket 
lágyan melegebben! 

 

Madarak, 
madarak, 

cinkék, csalogányok, 
köszöntő dalotok 

vígan csattogjátok! 
 

Virágok, 
virágok, 

szegfűk, tulipánok, 
a lánykákat, a fiúkat 

virulva várjátok! 
 

Hadd legyen 
ez a nap 

egy nagy örömének! 
Ezt kívánom én a világ 
minden gyermekének. 

GYERMEKNAP:  
MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA 
  

TÉGLÁS-HAJÓS ÉVA:  
PÜNKÖSDI SZONETT  

 

Ott ülnek ők, magukra hagyottan, 
a csüggedt-gyáván összebújók, 
az arcukra titkon kámzsát húzók, 

vacogó félelembe fagyottan, 
 

legott rohanó szél vad erejétől 
zúgva hasad fel a menyei kárpit, 
s lángnyelvek ragyogó tüze válik 

férfi-merészség védpajzsává.  
 

Hevétől 
olvad a dermedt szó,  

hittel hirdetik 
útjukat fehér galambok követik 

száz nép nyelvén a Mester tanát 
 

Kellenének most is  
láng-szemű fények, 

hogy Földünkön értse milliárd lélek 
a tűz-áldotta Béke szavát! 

PEDAGÓGUSNAP:  
JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJA 

  
A boldog gyerek a helyes nevelés bizo-
nyítéka. A tanár legnagyobb sikere, ha 
elmondhatja, a gyerekek úgy dolgoz-
nak, mintha ő a világon se volna.  

(Maria Montessori) 

ADY ENDRE 
A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ 

 
Föl-földobott kő, földedre hullva, 

Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad. 

Messze tornyokat látogat sorba, 
Szédül, elbusong s lehull a porba, 

Amelyből vétetett. 
 

Mindig elvágyik s nem menekülhet, 
Magyar vágyakkal, melyek elülnek 

S fölhorgadnak megint. 
 

Tied vagyok én nagy haragomban, 
Nagy hűtlenségben, szerelmes gond-

ban 
Szomoruan magyar. 

 
Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan, 
Kicsi országom, példás alakban 

Te orcádra ütök. 
 

És, jaj, hiába mindenha szándék, 
Százszor földobnál, én visszaszállnék, 

Százszor is, végül is. 
 

JÚNIUS 4.:  
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

K. LÁSZLÓ SZILVIA:  
NYÁRKÖSZÖNTŐ 

 
Szervusz, kedves Napsugár! 

Örülünk, hogy itt a nyár. 
Kérlek, süss jó melegen, 
pihenhetsz a réteken. 

Érleld meg a gabonát, 
lombosítsd a sok szép fát, 

langyosítsd a vizeket, 
melegítsd a szíveket! 
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GONDOLATOK – A NORMÁLIS DOLGOKRÓL 
 
   Néha hallom, hogy a gyerekek egymástól elég ingerülten azt kérdezik: Noormáális 
vagy? Vagy egyszerűen csak rámondják egymásra: Nem vagy normális!!! Édesanyám-
tól azt tanultam, nem minősítjük az embert, legfeljebb azt, amit tett. Ennek megfelelően 
finomítottam e kifejezéseimen és „eljutottam odáig”, hogy ha hasonló helyzetben talál-
tam magam, egyszerűen megállapítottam: „Amit csinálsz, nem normális dolog!” Néha 
még ilyesmit is hozzátettem: „Rajtad kívül ki csinál még ilyet?? Szerinted ez normális??” 
Nem is tudom, milyen választ vártam erre… (Normális dolog egyáltalán ilyeneket mon-
dani?? ☺) Ki dönti el, hogy mi „a normális”? Sokszor azt gondoljuk, az tekinthető nor-
málisnak, amit az emberek többsége tesz, vagy gondol… Amit jó sokan helyesnek tar-
tanak…  

   Most pedig itt van ez a „Rendkívüli Helyzet”, melyben mintha teljesen kifordultunk volna magunkból és közel sem 
azt tesszük, mint amit egészen eddig. Mi mindent tapasztalhatunk?   
   Szinte minden nap jártunk bevásárolni, mert a bolt útba esett hazafelé a munkából, és mert megszoktuk. Most he-
tente egyszer járunk… Melyik a normális?  
   Sokan korábban csak 1-2 hetente jutottak el idősebb családtagjaikhoz, most 1-2 naponta mennek, még ha csak a 
kapuig is. Visznek nekik ezt-azt, kímélik, óvják őket, tudni akarják, minden rendben van-e. Itt a vásárláshoz képest 
épp fordítva alakult… 
   Gyermekeinknek eddig minden percét beosztották. Ott volt maga az iskola, délután a különórák, sok esetben ott-
hon még a szülők is. Most a legtöbb gyermeknél, különösen a nagyobbaknál más szelek fújnak. Sok mindenben ők 
dönthetnek, de övék a felelősség is! Akkor kelnek fel, amikor jól esik nekik, akkor ülnek le tanulni, mikor kedvük van 
hozzá. Előbb-utóbb azonban rájönnek, hogy be kell osztaniuk az idejüket. Jó ez nekik? 
   Egy családnak ahány tagja, annyi helyen töltötte a napját, jó, ha vacsorára összetalálkoztak. Panaszkodtak ők a 
mókuskerékre, az őrült, rohanó világra, de hát, ha egyszer ez így normális, megszokták… Most pedig azokban a 
családokban, ahol mindenki „otthon ragadt”, együtt ébrednek, együtt reggeliznek, együtt tervezik meg a napjukat, 
beszélgetnek, értékes, minőségi időt töltenek együtt.   
   Az, hogy mi a normális, a mi döntésünkön is múlik. Hogy kétszer, vagy háromszor mosok fogat egy nap, én döntöm 
el. A családban az a normális, amit a család annak tart. Egy kisebb közösség (munkahely, baráti kör) is maga alakít-
ja ki a normákat. De minden esetben valahol ott van egy tudatos döntés. Az ilyen különleges helyzetek alkalmával 
történő kavarodások, felfordulások nagyon jók arra, hogy kicsit megálljunk, és feltegyük magunknak, a családunknak 
a kérdést: Ez a korábban normálisnak vélt dolog jó így nekem? Jó nekünk? Vagy lehet és jobb volna másképpen?  
Akkor mostantól miért ne tehetném úgy? Márpedig, ha sokan másképpen teszünk, gondolunk bizonyos dolgokat, 
előbb-utóbb az lesz a normális…☺      Gulyásné Auffenberg Noémi tanárnő 
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E-MAIL CÍM VÁLTOZÁS 
 

Kedves Látogatók, Érdeklődők! 
Intézményünk hivatalos e-mail-címe mostantól: szignum@szignum.hu 

Kérjük, a jövőben ide küldjék üzeneteiket. Köszönjük! 

FÓKUSZBAN 

FOLYAMATOSAN SZÉPÜL A SZIGNUM KÍVÜL-BELÜL 
Szeretnénk, ha virágos és parkosított, esztétikus környezet várná a diákokat és pedagógusokat a digitális munka-
rend befejeződésével. 

TANKÖNYVRENDELÉSI INFORMÁCIÓK 
Kedves Szülők! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021-es tanévre vonatkozó osztályonkénti tankönyvlista 
megtekinthető a SZIGNUM honlapján a Tankönyvrendelési információk 2020/2021 cím alatt. 
A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad a diákok adatainak szülők 
általi ellenőrzésére, a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a korábban 
fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére 
és rendezésére. 

KÉSZÜLNEK A MAKÓI TEMPLOM ÚJ PADSORAI 
 

   Az előzetes tervek szerint haladnak a makói Szent István Király templom 
padfelújítási munkálatai. A történelmi léptékű beruházás során eddig az épü-
let belső terének alapozása, szigetelése és falainak festése valósult meg, de 
gőzerővel folyik az új bútorok készítése is.  
   Mint ismert, a település belvárosi római katolikus templomában az egyház-
község teljesen újakra cseréli az eddigi, közel 120 esztendős padsorokat. A dön-
tést a bútorzat rendkívül rossz állapota, néhol már balesetveszélyes állaga indo-
kolta. A korszerűsítés anyagi hátterét a belvárosi egyházközség saját forrásból és jó szándékú adományozók fel-
ajánlásaiból kívánta biztosítani. Erre tavaly decemberben gyűjtést hirdetett; az akció húsvéti befejezéséig nagyjá-
ból 130 magánszemély adakozott a nemes célra 8,5 millió forintot. Ehhez csatlakozott tavasszal az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma is 35 millió forintos támogatási kerettel a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat sikeres 
pályázatának köszönhetően. 
    A tényleges belső munkálatok az épületben február elején kezdődtek meg a régi padok elszállításával. Azóta 
a kőműves feladatokat végző csapat Takács József vezetésével elvégezte az épületbelső terének alapozását és 
hőszigetelését, valamint letették az elektromos fűtéshálózat védőcsöveit is. Ezen kívül részlegesen kifestették a 
templom falait, jelenleg pedig a terméskő burkolat lerakásának végső simításait végzik, amelyekkel várhatóan 
május közepére készülnek el.  
   Közben Szűcs Gábor asztalos mester folyamatosan dolgozik a harmadik generációs új bútorzaton. – Jelenleg a 
díszítő liliommotívum marása zajlik, amelyet a korszerű technikának köszönhetően egy CNC felsőmaró gép végez. 
Az ehhez szükséges program megírása négy napot vett igénybe, másfél órát tesz ki egy virág kidolgozása, 
amelyből egy nap hat készül el – tájékoztatott a kiszombori műhely tulajdonosa, aki párhuzamosan a padok hát-
támlájának összeállítását is végzi. Mint megtudtuk, ezekből már mind a 32 darab rendelkezésre áll, ezért most a 
96 fabetét kialakítása és ragasztása lesz a következő feladata. – A hajópadló 10 mázsa, nagyjából ugyanennyi 
a vázkeret súlya is, ebbe megy majd az infra fűtés és 20 mázsa cementlap, amely a hőtárolást fogja biztosítani. A 
padlábak súlya 13 mázsa, és 35 méter facsap kerül majd a keretekbe. Úgy számolom, összességében száz mázsa 
anyagról beszélhetünk – sorolta a mester a borovi fenyőből készülő templomi padok számait. A megbízást Szűcs 
Gábor nagyon megtisztelő, szép feladatnak és komoly kihívásnak tartja, amelyet, mint mondja, nem minden gene-
ráció kap. Tervei szerint karácsonyra készül el a teljesen új bútorzattal.                                               Szabó Anita 
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SZENTMISÉK ÉS ISTENTISZTELETEK RENDJE MAKÓN 
 
   A koronavírus járvány okán elrendelt rendkívüli helyzet kezde-
tén az egyházak különleges rendelkezéseket léptettek életbe. A 
korlátozások fokozatos enyhítése után kiderítettük, hogy a makói 
felekezeteknél miként változnak a szertartásokon való részvétel 
szabályai. 
   A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a 
járvány kezdetén azt kérte a gyülekezetektől, hogy szüneteltesse-
nek minden egyházi alkalmat, illetve arra biztatta a lelkipásztoro-
kat, hogy amennyiben lehetőségük van, elmélkedéseket és imádsá-
gokat osszanak meg tagjaikkal. A belvárosi egyházközség szertar-
tásait a makói televízió vasárnap délelőttönként folyamatosan közvetítette és fogja a jövőben is. Kotormán István 
lelkész úr telefonon is tartotta a kapcsolatot az újvárosiakkal, illetve Virágvasárnaptól kezdődően minden istentisz-
teletet rögzítettek, amely felvételek elérhetők a Szikszai György Református Általános Iskola honlapján. A korláto-
zások enyhítését követően a Zsinat Elnökségi Tanácsa arra kéri a gyülekezeteket, hogy a korábbi ajánlásokat ve-
gyék figyelembe és továbbra se tartsanak a templomokban a közösség részvételével istentiszteleteket és gyüleke-
zeti alkalmakat. A református hívek az újabb rendelkezésekig tehát a március óta kialakult csatornákon kapcsolód-
hatnak be továbbra is a szertartásokba. 
   Biró István parókus atya is elektronikus üzenetekben küldött gondolatok és imádságok, telefonos kapcsolattartás 
illetve a szertartások élő közvetítései által szolgáltatott lelki táplálékot közösségének. Az új szabályok életbe lépé-
sével először május 6-án végeztek Szent Liturgiát az Ötvened közepén. A Metropólia előírásaihoz igazodva mos-
tantól arra hívják fel a hívek figyelmét, hogy maszkban lépjenek be a templomba, ahol csak a kijelölt kb. 30 helyet 
használhatják a hívek. A családtagokat kivéve, meg kell tartani a 2 méter távolságot egymástól. Nem látogatható 
a sekrestye, nem lesz ministrálás a szertartásokon, illetve perselyezés sem, valamint azt kérik az adakozni szándé-
kozóktól, hogy felajánlásaikat a templomban elhelyezett kosárba tegyék, vagy átutalással juttassák el az egyház-
község bankszámlájára.  
   A járványügyi helyzet kezdetén a római katolikusoknál a templomok nyitva maradtak, ám azokban a nyilvános 
liturgia szünetelt. A püspöki konferencia az atyákat arra kérte, hogy a hívek részvétele nélkül mutassanak be szent-
miséket. A közösségek tagjait pedig arra bátorították, hogy otthonukból kapcsolódjanak be az infokommunikációs 
eszközök segítségével a szertartásokba. Az egyházmegye papjai közül többen a helyi médiumok vagy önálló onli-
ne bejelentkezések segítségével tartották a kapcsolatot az egyházközségük tagjaival. Pálfai Zoltán atya aktuális 
tartalommal, hetente továbbított a címlistára feliratkozók számára „Virtusleveleket”, illetve a helyi televízió hetek 
óta vasárnap délelőttönként közvetíteti az általa bemutatott szentmiséket. Ezek a csatornák a korlátozások enyhíté-
se után is megmaradnak és kérik a 65 év felettieket, hogy inkább ezeket vegyék igénybe a továbbiakban is. Vi-
szont május 9-e, szombat estétől lehetősége van a római katolikus híveknek a miséken való személyes részvételre, 
az előírt szabályok betartásával: kötelező a szájmaszk viselése, a megfelelő távolság megtartása és a bejáratnál 
a kézfertőtlenítés. A szertartások rendje: hétfő, kedd, szerda 18 óra – Szervita kápolna, csütörtök, péntek, szombat 
18 óra - belvárosi templom szentélye, vasárnap 9 óra - belvárosi, 11 óra - újvárosi templom, 18 óra – Szervita 
kápolna. Az esti szentmisék előtt egy órával szentségimádást végeznek.  

NAGYÉRI BICAJTÚRA 
 

   Idei első közös kerékpározásunk 2020. május 14-én az egy éve fölavatott nagyéri 
kilátóba vezetett. 
   A megye legszélén álló, 1952-ig a térképeken Nagymajláth néven szereplő kis falu 
szélén a XIX. század végén épült egy hengermalom, melyből száz év elmúltával saj-
nos csak a kémény maradt meg.   E köré épült különleges alföldi turisztikai látványos-
ságként egy vaskilátó. 
   Útközben Kövegy mellett elszörnyedtünk a határátkelésre várakozó kamionok vég-

telennek tűnő során, Csanádpalotán megkóstoltuk a finom helyi cukrászsüteményeket. Egyszer-kétszer kicsit megáz-
tunk, de szinte végig hátszélben tekertük le a közel 70 km-t. 

Horváth János, Majoros Márton, Varga Ferenc 

HÍREK 
Színházlátogatások 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klebelsberg Központ szervezésében létrejött Lázár 
Ervin Program folytatása 2020 szeptemberétől várható. Az elmaradt előadások megszerve-
zése mellett a 2020-2021-es tanévre vonatkozó programok is tervezés alatt vannak. 
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NYÁRI TÁBOROK 
 

KERÉKPÁROS TÁBOR 
 

A SZIGNUM Kerékpáros Baráti Köre  
2020. július 20-ától 24-éig nyári tábort szervez Baja környékére. 

 

A tervezett program: 
- Július 20. (HÉTFŐ) Kerékpárral Mélykútig, onnan vonattal Bajára.  
Szállás a Szent László Iskolában.  
- Július 21-22-23. (KEDDTŐL CSÜTÖRTÖKIG)  Kirándulások a Duna jobb és bal partján (Gemenci-erdő, Mohácsi-
sziget), valamint Hajós környékén. 
- Július 24. (PÉNTEK) A visszaút egy része szintén vonattal történik.   
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: Személyi igazolvány, diákigazolvány, egészségbiztosítási kártya, vízhatlan, sportos öltözet, 
sapka, fürdőruha, hálózsák, fényvisszaverő mellény és megbízható kerékpár.  Ajánlott a fejvédő sisak! Költőpénz: 
max. 5-6 ezer Ft (belépők, reggelire és ebédre történő bevásárlás). 
KÖZÖS KÖLTSÉGEK (indulásig fizetendők): szállás (kb. 2000 Ft/fő/éj), vasúti jegy, 2 meleg étkezés, belépők: 12 
ezer Ft. 
Alapítványunk az iskola tanulóinak 2000 Ft/fő kedvezményt biztosít. 
Előzetes jelentkezés az iskola bármely elérhetőségén. Végleges jelentkezés 3000 Ft befizetésével 2020. június 17-
éig az igazgatói vagy a gazdasági irodában; iskolai kerékpár ekkor igényelhető!  Mindenkit várunk, aki szívesen 
teker napi 80-90 km-t Alföldünk szép tájain! 
 

ÚJAKNAK A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE EGY JÚNIUSI EDZŐTÚRA TELJESÍTÉSE. 
 

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

FOTÓ – VIDEÓ TÁBOR 
 

2020. június 29. – július 3-ig, valamint július 6-
10-ig (hétfőtől-péntekig) két egymást követő 
héten 9-15 óráig Czibolya Kálmán, a Makói 
Videó- és Művészeti Műhely és a SZIGNUM 
vizuális tehetség műhely vezetője várja a 
SZIGNUM informatika termében azokat a 
SZIGNUM-os és külsős diákokat, érdeklődőket, 
tehetségeket, akik vizuális művészetek, különösen a mozgókép, a film világá-
ban szeretnének az egy hét alatt elmerülni, új ismereteket szerezni.  
   Az intenzív 5 nap alatt a képszerkesztés fontos alapjai mellett a filmes is-
meretek széles tárházát sajátíthatják el a résztvevők. Fotózás, filmezés, fotó-
szerkesztés, filmvágás professzionális programokkal. Részletes információk a 
30/9383-105-ös telefonszámon és a czikax@gmail.com e-mail címen kapha-
tók. Jelentkezési határidő: június 14-ig. 
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CSALÁDI BALATONI TÁBOR FELHÍVÁS 
2020. JÚLIUS 15-20. 

 
Helyszíne: PART HOTEL BALATONLELLE Köztársaság u. 46. 
2-6 ágyas hűtővel felszerelt szobák; saját fürdőszobával, WC-vel. Szabad strand van a 
közelben. Szörf és sup tanulási lehetőség a tábori program része. 
 
A jelentkezés online történik: www.szignum.hu oldalon. 
 
25.000 Ft/család foglaló befizetése - jelentkezés elfogadása után - az iskolában a tit-
kárságon hétköznap 8 - 12 óra között. 
 

Figyelem: 
 
A befizetett foglalót nem tudjuk visszaadni, ha valaki mégsem tud eljönni a táborba... Ebben az esetben a helyek 
átadhatók egy - a feltételeket vállaló – másik családnak. 
Ha viszont a járványhelyzet miatt nem valósulna meg a tábor, akkor visszaadjuk a teljes befizetett összeget. 
 
A táborba olyan SZIGNUMos vagy KAROLINÁS diákok és családtagjaik jelentkezését várjuk, akik önkéntes közös-
ségi tevékenységeket vállalnak a tábor idején annak érdekében, hogy egymást gazdagítva töltsük el ezt a hetet. 
Az önkéntes szolgálat két részből áll: 
A táborban mi magunk készítjük el a reggelit és a vacsorát - beosztás szerint. Ezért mindenkitől kérünk 1 alkalom-
mal önkéntes szolgálatot az étkezések körüli tennivalók végzésében (étel előkészítése, terítés, mosogatás). 
Ezen kívül a felnőtteket arra kérjük, hogy válasszanak legalább egyet az alábbi tevékenységekből: 
 
•  Részt veszek 4x1,5 órás POZITÍV NEVELÉS képzésen 
•  GYEREKEKNEK SZÓLÓ PROGRAM vezetését vállalom 2x2 óra időtartalomban; pl. foci, méta, 

kézműveskedés, számháború, egyéb szabadtéri vagy benti közösségi játékok (kártya, társas...) 
•  EGY VACSORA elkészítését vállalom (szabadtéri vagy konyhai főzéssel) 
• Az iskolanővéri értékek közül a következőkre figyelünk a tábor alatt: 
 
FELELŐS/TUDATOS/EGYÜTTMŰKÖDŐ/ALKOTÓ 
 
Ennek szellemében: 
- a táborban „ökotudatosságra” törekszünk 
- a felnőttek és gyerekek egyaránt beszállnak egy "mobilszegény környezet" létrehozásába: vállalják mobiltele-
fonjaik használatának időbeli korlátozását. Ennek praktikus kivitelezéséről a tábor elején közösen megegyezünk. 
Nagyságrendileg napi max. 1- 2 óra mobilhasználat lebeg szemeink előtt… 
  
Ellátás: Első nap vacsorától utolsó nap reggeliig fél panzió (reggeli, vacsora) 
Jól felszerelt nagy konyha hűtőkkel a rendelkezésünkre áll. Szendvicseket reggelinél lehet csomagolni tízóraira, 
ebédre. 
 
Utazás: Egyénileg vagy csoportosan: jelenlegi menetrend szerint a szegedi vasútállomásról 07:57-kor Balatonlellé-
re közvetlen kocsikkal közlekedő vonat. (Visszafelé 17:09 kor indul közvetlen vonat Balatonlelléről). 
 
Költsége: 
25.000 Ft/fő 18 éves kor felett, 
20.000 Ft/ fő 7-17 éves kor között; 
15.000 Ft/fő 3-6 éves kor között. 
3 éves korig ingyenes, ha nincs szüksége a gyereknek külön ágyra. 
Mindez tartalmazza a szállásdíjat + IFA-t 18 év felett; a reggelit, vacsorát és egyéb költségeket: szervezési költ-
ség, szörfszállítás és -karbantartás; szörfoktatás illetve sup és szörfözési lehetőség... 
 

Kérdés esetén keressen minket: 
 

Kinga nővér, Gulyásné Auffenberg Noémi 
táborszervezők 
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50 ÉVES PÉLDA A CSAPAT ÉVÉHEZ 
Horváth János igazgatóhelyettes cikk-sorozata 

 
   1970 májusában az árvízveszély miatt Makót és térségét egyetlen éjszaka leforgása 
alatt kitelepítették. Az egyedülálló összefogással megvalósult eseménysorra emlékezünk 
a SZIGNUM-ban az 50 évvel ezelőtt történtek több részben meg-
jelenő felidézésével és 2020 tavaszán - ha lehetséges - további 
rendezvényekkel is. 

V. A kitelepítés éjszakája 
Egykorú dokumentációkból idézzük föl most a kitelepítés mozzanatait! 
A cikket változatlan formában közöljük. 
 

Pünkösti Árpád:  Makói percek és centiméterek 
(Megjelent: Csongrád megyei HÍRLAP  

                                1970. júniusi különkiadása, dokumentum- és emléktár 6.o.) 
 
   Makó percekkel és centiméterekkel mért nevezetes éjszakáját a kitelepítést irányítók 
naplóiból vett bejegyzésekkel követem nyomon 1970. május 21-én, 18 órától május 22-én 
reggel 8 óráig. 
   18.00: A Maros 607 cm. 
   19.00: Irányító apparátust kialakítani, tervet kidolgozni, hangoskocsik menjenek végig az utcákon. 
   19.20: A területi árvízvédelmi bizottság döntése alapján megkezdődött Maroslele és Makó kiürítése. Hódmező-
vásárhelynek fel kell készülnie a fogadásukra. Visszajelentés Hódmezővásárhelyről: 1. Értesítve a területi titkárok, 
hogy a lakóházak férőhelyeinek felmérését kezdjék meg. 2. A mezőgazdasági osztály gondoskodjék a közintéz-
mények szalmával való ellátásáról, a fektetés céljára. 3. A kereskedelmi csoportvezető gondoskodjék az étkeztetés 
megszervezéséről. Vette Sajti. 
   19.30: Forgó elvtárs (a makói tanácselnök) ismertette a kitelepítés sorrendjét. 
   19.40: Eligazítást tart dr. Komócsin Mihály (a megyei pártbizottság titkára). 
   20.00: A Maros 604 cm. A lakosság kitelepítése a tanácstagok és a párttitkárok segítségével megkezdődött. A 
kétéltű járművek megérkeztek. 
   20.50: Jelentés az állatállományról. Szarvasmarha 5 ezer, sertés 14 ezer, juh 200, ló 700. 
   21.00: Huszonnégy autóbusz megkezdte a kitelepítést. 
   21.05: Útban van Makóra egy 8500 fő befogadására alkalmas szerelvény. 
   21.24: Török elvtárs (a megyei tanács vb elnöke) hozzájárult Óföldeák kiürítéséhez. 
   21.28: Molnár Margit jelentette, hogy Szegedről összesen több mint 100 autóbusz útnak indult Makóra. 
   21.35: Egy szerelvény 340 fővel elindult Hódmezővásárhelyre. 
   21.51: Szeged közlekedésének pótlására, Tapolczai Kálmán vezérigazgató rendelkezése alapján Szekszárdról 
10, Kecskemétről 15, Szolnokról 10, Dunaújvárosból 10, Budapestről 20 autóbusz útnak indult. 
   22.00: 604 cm. A 17 800-as szelvényszakaszon 160 méter hosszúságban élénk buzgárműködés. Elhárítás teljes 
erővel folyik. A zápor kritikussá tette a védelmet. Simády Béla igazgatóhelyettes. 
   22.03: A két makói töltőállomás gázolaj és benzin feltöltést kér. 
   22.25: A Szegedről érkező autóbuszok a szegedi utcán nem tudnak haladni torlódás miatt. Továbbítva Szabó 
János rendőr őrnagynak. 
   22.30: A Béke utcában is működik egy szivattyú. 
   23.00: Bevetésre készen áll: tehergépkocsi fixplatós 154, autóbusz 72. Óföldeák 10 tehergépkocsi, 5 busz. Ma-
roslele 32 tehergépkocsi, busz 2. 
   23.30: Venyige et., az ÁFOR-tól közli, hogy a Gorzsai ÁG. bejáratánál ÁFOR-kút létesült. Ki van világítva, ben-
zin és gázolaj vételezhető. 
   23.40: Visszajelentés Hódmezővásárhelyről: a kollégiumokhoz, iskolákhoz, művelődési otthonokhoz eddig 20 von-
tatónyi szalmát szállítottak. 
   23.45: Előrejelzés: érkezik Szolnokról 12 vagon benzin, 6 vagon kő, plusz Szolnokról és Szobról 20–20 vagon kő. 
   23.48: 601. sz. gátőrház: orosz tolmácsra lenne szükség. 
   24.00: 600 cm. 
   0.10: Vizsgáltassák felül az iratok biztonságba helyezését. 
   0.15: Megszervezni a tanyai lakosság elszállítását. A munkásőr állományt irányítsák a rendőrkapitányságra. 
   0.30: A pékség termel. 
   1.10: A királyhegyesi út jobb oldalán az új töltésen szivárgást észleltek. Egy család lakik a veszélyeztetett he-
lyen. Elszállítást vagy szivattyút kérnek. A zsákolókhoz leváltókat kérnek. 
   1.25: Óföldeák kitelepítése befejeződött. A mérgeket elszállították. 
   1.26: A buzgár helyzete stagnál. Nagyteljesítményű rádióadó kiépítése megtörtént. Hivatásos búvárok és szovjet 
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   2.00: 596 cm. 
   2.05: Telefon a Korona Szállodába: Vannak ott valamiféle színészek, talán szegediek. 
Rakják őket autóbuszra és menjenek, amerre tudnak. 
   2.10: Maroslele kitelepítése befejeződött, 1400 fő. 
   2.15: Szegeden 500 db saroglya elkészült, ebből 200 db-ot egy órával ezelőtt útnak 
indítottak. 
   2.30: El kell kezdeni Makó belvárosának kitelepítését. Eddig elszállítva 11 200 fő. 
   2.35: Felhívás: Városunkból több mint 12 000 ember kitelepült. A veszély még nem 
múlt el, a kitelepítés tovább folyik. Felhívjuk a nőket, gyermekeket, idős embereket, akik 
a földszintes házakban visszamaradtak, hogy az autóbuszokra jelentkezzenek. A munka-
képes férfiak a további intézkedésig a városban maradnak. 
   2.40: A munkásőrök megérkeztek és 15 db fixplatós kocsi utasítást kapott Makó ta-
nyavilágába való kivonulásra és az ottani lakosság kitelepítésére. 
   3.15: A 10. sz. AKÖV gyulai járata áthaladhat-e Makón? Komócsin et. közli, 
hogy egy óra múlva ismét érdeklődjenek. 
   3.17: Eddig 10 004 főt szállítottak el vonaton, Szentesre 920 fő lett irányítva. 
   3.30: Mintegy 20 000 homokzsák vízi szállítással útban van a buzgár felé. 
   3.50: Hatodik ütemben kitelepítendők (emeletes házak) összegyűjtése és pá-
lyaudvarra felfuvarozása 41 autóbusszal megkezdődött. 
   3.55: A Makón keresztülhaladó távolsági autóbuszok közlekedését engedé-
lyeztük. 
   4.00: 594 cm. 
   4.10: Hódmezővásárhely visszajelentése: Eddig 13 800 ember érkezett. Nem 
lehet. De igen, mert saját kocsival és szekérrel is sokan jöttek. A buzgárban a 
mozgás megszűnt. A Makó felé eső kicsiben van még enyhe mozgás. 
   4.12: Dobó: A két kismotoros szerelvényt Hmv. tanácsa lakottan Szentesre irá-
nyította. Mi legyen a szerelvényekkel a kiürítés után? Dóczi: Jöjjenek vissza Makó
-Újvárosra. 
   4.30: A szarvasmarhákat a Kossuth Tsz Nacsa-féle tanyájához kell kiterelni. 
   4.32: Figyelmeztessék a gépírónőket, hogy a buzgárt kis kezdőbetűvel kell írni. 
   4.50: A Rákóczi út 44. sz. alatt a víz növekszik és kb. 15 sertést, valamint 2–3 
juhot a tótkomlósi útra, magaslati helyre kell elszállítani. 1 db fix platós kocsi en-
gedélyezve. 
   5.00: A városközpont kitelepítése után szükség van a szerelvényekre, a közel-
látás érdekében visszamaradtak vízbetörés esetén történő elszállítására. 
   5.15: Az orvosok és ápolók átszállítására 1 db autóbusz kell. 
   5.35: Őze ales. közli, hogy a hátramaradt személyek kitelepítésére tartalékolni kell Óföldeákon 8, Maroslelén 
32, Gencsháton 2 autóbuszt. 
   6.00: 592 cm. 
   6.10: 1 db tgk. a könnyűbúvárok szállítására igénybevéve. 
   6.23: A buzgárhoz hajnalban hajóval vittek homokzsákokat, kétéltűekkel támasztották meg az ellennyomó me-
dencéket. Egy osztag verte a pátriát. Egész éjszaka 1500 idényjellegű dolgozó, plusz honvédség ténykedett. Nagy 
eső volt az éjjel. A kocsik lecsúsztak a töltésről. A buzgár működése reggel 6-kor megszűnt. 
   6.25: 3 db tgk. az egyéni termelők állatainak kitelepítésére. 
   6.30: Tájékoztatást kérünk, hogy ki lesz a költségviselő a tgk. valamint az autóbuszok vonatkozásában? 
   7.15: Kérek 500 db munkásőrruhát, 200 db munkásőringet az átázott egyenruha cseréjére. 
   7.20: Szabó Sándor osztályvezető: A 20 tartalék autóbusz kivételével a többi szolgálati helyére vonulhat. 
   8.00: 590 cm (még mindig 10 cm-rel magasabb, mint az utóbbi 100 évben mért legnagyobb áradás). 

* 
Május 22-én reggel a makói kitelepültek közül Csenki Andrásné bolti eladó a hódmezővásárhelyi kórházban egés-
zséges, 3400 grammos gyermeknek adott életet. A kislány neve Aranka.  

(Képek forrása: Makói József Attila Múzeum galériája) 

KARANTÉNBAN  IS JELES 
 

A digitális tanrendben kapott feladatokat otthon is sok diák példaszerűen teljesíti. A 
mellékelt matematika füzet lapjai egy 3.b osztályos tanuló szorgalmas munkájáról ta-
núskodnak. 
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KERÉKPÁROZÁSSAL EMLÉKEZTEK AZ ÁRVÍZI ESEMÉNYEKRE A SZIGNUM DOLGOZÓI  

    Nagyjából 10 km-es biciklitúrát tett május 21-én a makói kéttannyelvű iskola ma-
roknyi csapata.  Az 1970-es árvízi védekezés főbb helyszíneit felkeresve, először a 
Hadár-lejáróhoz, majd a város frissen felavatott árvízi emlékhelyéhez látogattak a 
résztvevők.  
   Fél évszázados esemény előtt tiszteleg a makói kistérség a napokban; a rendkívül 
csapadékos 1970-es esztendő májusának végén rendelték el a Maros vízállása miatt a 
legmagasabb, harmadfokú árvízvédelmi készültséget a településen. Május 21-én, miu-
tán előző éjszaka 624 cm-rel tetőzött a Maros, és a város alatt a jobb oldali gáton fé-
lelmetes buzgárcsoport alakult ki, a védelmi bizottság Makó, valamint Maroslele, Óföl-
deák és Földeák azonnali kiürítése mellett döntött. A rendkívüli helyzet minden tekintet-
ben példás összefogást eredményezett.  - Az átázott töltések mentén mérnökök, techni-
kusok, vízügyi szakemberek, búvárok százai, több ezer makói férfi, valamint a rendőr-
ség, tűzoltóság, magyar és szovjet katonai alakulatok küzdöttek folyamatos, megfeszí-
tett munkával napokon keresztül – ismertette az eseményeket Horváth János. A SZIGNUM igazgatóhelyettesének 
személyes, családi élményei is vannak a történésekről. - Néhány óra leforgása alatt megszervezték mintegy 16-18 
ezer ember Hódmezővásárhelyre, Szentesre, illetve a környező falvakba szállítását és ottani fogadását vonatok-
kal, buszokkal, teherautókkal. Mi is vendégül láttunk egy ismerős baráti családot a veszély elmúlásáig – idézte fel 
emlékeit a mostani túra szervezője, aki a SZIGNUM idei Csapat évében, az összefogásnak erre a szép példájára 
újságcikk-sorozattal és a mostani kerékpározással is fel akarta hívni a figyelmet.  
   A tisztelgők először a Landori erdők mellett, a Hadár lejárónál található emlékoszlopot keresték fel, amelynél a 
legkomolyabb védekezési munkálatok folytak. – Nagyon jól ismerem ezt a környéket, gyermekkoromban sokat 
kirándultam erre. Az árvízi eseményekkor 8 éves voltam és anyukámmal Vásárhelyen töltöttük a kitelepítés heteit – 
tudtuk meg Majoros Mártontól, a program egyik tagjától. Egy másik résztvevő Apátfalván élte át a nem mindenna-
pi időszakot. - A töltés kritikus pontjainál a katonák vascölöpöket vertek le, illetve rengeteg homokzsákkal védték 
az emberek a falut. A kialakult kisebb buzgárt azonban sikerült megfékezni, így a falu lakossága itthon maradha-
tott – gondolt vissza Varga Ferenc. Az kis társaság a felújított Maros-töltésen visszatekerve, az újonnan felavatott 
árvízi emlékhelynél zárta a jubileumi biciklitúrát.               Szabó Anita 

ONLINE KIHÍVÁSOK(K) 
 

A pedagógusok számára is a digitális tanrendre való átállás 
folyamatos fejlődési és tanulási lehetőséget eredményezett, 
valamint remek közösségformáló erőnek is bizonyult. A rend-
szeres konzultációk és tudásmegosztások eredményeként 
mindenki sok új ismerettel lett gazdagabb.  

NYÁRI VERSKOLLEKCIÓ – KÉPEKKEL 
 
   Minden tavasszal kezdődött… Egy méhzöngéses, nyárias tavaszi napon a facebookon megláttam az egyik diá-
kom kertjéről öt gyönyörű virágzó fotót, kertrészletet. Megdicsértem a fiút, és kértem még tőle néhány közeli ké-
pet  a japánbirs csodálatos virágairól. 
   Ezzel indult a Fotózd le a tavaszt! című játékunk, melyhez sokan csatlakoztak az ötödikesek közül: többféle tech-
nikával és csatornákon osztották meg virágba borult fáikat, bokraikat… vagy akár virágágyásokat, azaz környe-
zetüket. 
   Ez egyfajta challange volt: közösen gyönyörködtünk a természet csodáiban, és közben észrevétlenül közelebb 
kerültünk egymáshoz… 
   A költészet napjára tudatosan ilyen képeket kértem – párosítva őket költeményekkel… 
   Innen már csak egy lépés, hogy ezúttal nyári képeket kezdjünk el gyűjteni ötödikeseimmel – természetesen ezek-
hez harmonizáló versekkel együtt. Egyfajta szintetizálása ez a művészeteknek: hiszen együtt van a szó, a versritmus 
(zeneiség) és a kép, a látványelem. Ezen keresztül pedig fejlődik az esztétikai érzék, változik a látásmód és nem 
utolsó sorban a természet csodáiban gyönyörködve megbizonyosodhatunk a Jóisten jelenlétéről ebben a mostani 
különleges, bezárt világunkban. 
   Itt büszkélkedhetünk egy kisfilmmel is, amelyet Kanton Szilárd Bonifác készített ebből az alkalomból – gyönyörű 
természeti képeket oszt meg velünk a SZIGNUM honlapján. 
A következő oldalon láthatjuk a diákok feladatmegoldásait.  

Mészáros Ildikó tanárnő 
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KARANTÉNBÓL ÜZENJÜK 

ANDÓK VERONIKA: 
VAKÁCIÓ 

  
Láttam a napot, súgta a szélnek: 
várnak a tavak, csónakok, stégek. 
És tényleg a táblán virul egy szó. 
Csupa szín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 
Két hónap napfény vár ránk a nyárban. 

Kószálunk vígan viruló tájban. 
Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 
nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. 

 
Tekergünk sokat, nem riaszt felhő, 

csalogat mező, hívogat erdő. 
Aranykalász közt pipacsok égnek, 
kék búzavirág suttog a szélnek. 

 
Távol a gyorsvonat füttye után 

kaláccsal, cukorral nagymama vár. 
Játszani, nyaralni, élni de jó! 

NYÁRI VERSKOLLEKCIÓ – KÉPEKKEL 

RADNÓTI MIKLÓS: 
JÚLIUS 

Düh csikarja fenn a felhőt, 
fintorog. 

Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok. 

Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 

Tisztatestü hőség ül a 
fényesarcu fák felett. 

 

PETŐFI SÁNDOR: 
SZÜLŐFÖLDEMEN (RÉSZLET) 

Itt születtem én ezen a tájon 
Az alföldi szép nagy rónaságon, 

Ez a város születésem helye, 
Mintha dajkám dalával vón tele, 

Most is hallom e dalt,  
elhangzott bár: 

„Cserebogár, sárga cserebogár!” 

 
PETŐFI SÁNDOR: 

AZ ALFÖLD (RÉSZLET) 
 

Ott tenyészik a bús árvalyányhaj 
S kék virága a szamárkenyérnek; 
Hűs tövéhez déli nap hevében 
Megpihenni tarka gyíkok térnek. 

ZELK ZOLTÁN: VAKÁCIÓ 
 

Hova menjünk, 
milyen tájra? 
Hegyre talán, 

vagy pusztára? 
Folyópartra, 
vagy erdőre? 

Faluszéli 

zöld mezőre? 
Lepkét fogjunk, 

vagy horgásszunk? 
Vagy mégiscsak 

hegyet másszunk? 
Akár erdő 
akár folyó, 
Gyönyörű a 

vakáció! 
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KARANTÉNBÓL ÜZENJÜK 

NYÁRI VERSKOLLEKCIÓ – KÉPEKKEL 

ELFELEJTETT ANYANYELVÜNK 
 - A Szülőföld témakörhöz kapcsolódó online tananyagfeldolgozás gyümölcsei - 

 
   A legtöbb magyartanár belső igénye, hogy a magyar népi kultúrát megismertesse tanítványaival. Az online okta-
tás keretei között más szemszögből tehetjük ezt meg, mint azt általában a hagyományos tanórákon tesszük. 
   Most nagyobb szerep jut a médiának, mint a hétköznapi tanórákon. Én magam szabadidőmben szívesen nézek 
kultúrtörténeti műsorokat, vallási tartalmakat, ismeretterjesztő filmeket… 
A húsvéti időben több időt teremtettem ahhoz,  hogy ráhangolódhassak az Ünnepre. Ezt éppen az iménti kategóriák 
összehangolásával tettem, s erre hívtam tanítványaimat is online feladatsorok segítségével.  
   Kedvelem a Hagyaték című sorozatot, amely „a szellemi kulturális örökség átörökítésén munkálkodik” és azt tűzte ki 
célul, hogy ezek a tartalmak „a soha el nem évülő egyetemes magyar szellemtörténet egészévé, a megújuló magyar 
hagyománnyá álljanak össze a nézők lelkében”. 
   Ehhez segítségünkre volt Molnár V. József néplélek kutató, valamint Jankovics Marcell filmrendező és még sokan 
mások – köztük Harangozó Imre néprajzkutató, tanár, amikor a címben megjelölt epizódot választottam diákjaimnak. 
Trükkös a cím: az anyanyelv és az ősi szimbólumok kapcsolatát kutatja, azaz jelképekből, szimbólumokból és – eze-
ken keresztül – a népi kultúrából kapunk ízelítőt. 
   Diákjaimat arra biztattam, gyűjtsenek lakókörnyezetünkben ősi motívumokat, régi tárgyakat, többek között olya-
nokat, amelyeken tetten érhetők a régi magyar szimbólumok nyomai. Érkeztek szép számmal szorgalmi feladatok, 
ezeket  adjuk most közre. 
   Külön örömünkre szolgál, hogy Kanton Szilárd Bonifácot megihlette a téma, kamerát ragadott és egy kisfilmet ké-
szített, amely a honlapunkon megtekinthető.          Mészáros Ildikó tanárnő 
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KARANTÉNBÓL ÜZENJÜK 

ELFELEJTETT ANYANYELVÜNK 
 - A Szülőföld témakörhöz kapcsolódó online tananyagfeldolgozás gyümölcsei - 

KREATÍV KARANTÉN 
Baloghné Kovács Éva tanárnő a diákjainak adott rajz- és technika órai feladataira érkezett legszebb munkákból 
válogatott.  

4. a osztály 
Rajzos feladat témái: Önarckép alkotása 
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KREATÍV KARANTÉN 

4. a osztály 
Rajzos feladat témái: Önarckép alkotása, Szivárvány festése fénysávval. Fesd meg a saját pillangód! 

További témák: Szivárvány festése fénysávval. Fesd meg a saját pillangód! 

Technika feladatok: Anyák napi kézlenyomatos szíves képeslap és origami virág, Mosolygó eper, Origami béka 
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KREATÍV KARANTÉN 

5. a osztály 
Rajzos feladat témái: Szivárvány festése fénysávval, Önarckép alkotása. Fesd meg a saját pillangód! 

 
FÜRKÉSZ GONDOLATOK: A GYEREKEKRŐL   

 
• Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap,  
   melyen minden arra járó nyomot hagy. 
• A gyermektársaság gyógyír a lélekre.  
• Lehet, hogy a gyerekek elfelejtik, mit mondtál 

nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy ho-
gyan érezték magukat szavaidtól. 

• Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban 
megértjük, minél jobban értjük, annál inkább sze-
retjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd 
nevelni. 

• Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. 
 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  

- válogatta az IDB - 
 

REJTÉLYES VILÁGUNK: 
Május: A világ legnagyobb 
virága, a titánbuzogány 
 

   A titánbuzogány, másik 
ismert nevén óriáskontyvirág 
(Amorphophallus titanum) egy 
a kontyvirágfélék családjába 
tartozó növényfaj. Nem csak 
a legnagyobb, hanem talán 
a legbüdösebb virág 
is. Odoardo Beccari olasz 
botanikus fedezte fel 1878-
ban Szumátrán. 
   A titánbuzogány nem csak 
méretes virágáról hírhedt, de 
orrfacsaró bűzéről is, amely 
már 3 km távolságból is érezhető, hiszen egy több hetes 
dög szagára emlékezet. A növény hatalmas és különleges 
szaga miatt sokáig emberevő növénynek hitték a helyiek, 
így senki nem mert közel menni hozzá. A bűzzel vonzza a 
beporzáshoz szükséges legyeket és rovarokat és egyben 
el is riaszt vele sok kártevőt, az embert is. 
   Virágzás után, a gumóból kihajt egy levél, amely egy 
kisebb fa magasságát éri el. Később a levél elfásul és a 
teteje három részre oszlik, amelyből aztán több kisebb 
levél nő ki. Az új lomb 6 méter magas és 5 méter széles 
lehet. Minden évben az elfásult levél elhal, és a követke-
ző évben új levél nő a helyébe. Miután a gumó elég tar-
talékot gyűjtött, körülbelül 4 hónapig pihen, ezután a fo-
lyamat megismétlődik. 
   A növény a trópusi Szumátra őserdeiben él, sajnos más-
hol nem érzi igazán jól magát, így ritkán fordul elő né-
hány botanikus kerten kívül, ahol igazi kincsként őrzik eme 
különleges virágot, amely méltán viseli a föld legna-
gyobb virága jelzőt. Sajnos, mint sok más növényt eredeti 
élőhelyén ezt a növényt is a kihalás veszélye fenyegeti, 
mivel az őserdő irtása következtében egyre kevesebb 

élőhely jut számára. 
Szumátrán a földalatti 
gumóját élelmiszerként 
használják. 
   A virág 15-19 napig 
is virágzik, de ezek a 
különleges virágok na-
gyon ritkán láthatók, 
mivel a virágzásra is 
várni kell. Körülbelül 
háromévente egyszer 
virágzik, így nem csoda, 
hogy ha valamelyik nö-
vény valahol virágzik, 
annak gyorsan híre 

megy. A virág magassága meghaladja a két métert, a 
földalatti gumó tömege pedig az 50-75 kilogrammot. A 
virágok tömege elérheti a 7-8 kilogrammot, és átmérője 
is elérheti a másfél métert. 

   A legnagyobb méretű – 2,94 méter magas – virágot 
2005-ben a stuttgarti Wilhelma botanikus kertben mér-
ték. A korábbi rekorder Indonéziában élt egy botanikus 
kertben, és 2 méter 90 centi magas volt a virága. A leg-
nagyobb feljegyzett gumó a Királyi Botanikus Kertekhez 
tartozó Walesi hercegné-házban volt. A pihenési állapo-
takor 91 kilogrammot nyomott.  
 

KELL EGY CSAPAT:  

Egy perc humor:  

 

 

 

 

 

 

 

Gyere velünk moziba! 
Filmajánló: Mulan  
amerikai családi kalandfilm 
 
A Mulan nagy ívű kalandfilm 
egy félelmet nem ismerő 
fiatal nőről, aki férfinak ál-
cázza magát, hogy csata-
sorba állhasson a Kínát fe-
nyegető északi betörők el-
len. A megbecsült harcos 
legidősebb lányaként szüle-
tett Hua Mulan bátor, eltö-
kélt, talpraesett ifjú hölgy. Mikor a császár határozata 
értelmében minden családból csatlakoznia kell egy főnek 
a hadsereghez, átveszi gyengélkedő apja helyét Hua Jun 
néven, s végül Kína legnagyobb harcosainak egyike válik 
belőle. 
A húsz évvel ezelőtt bemutatott animációs változatot egy 
Oscar-díjra és két Golden Globe-ra jelölték. A legendás 
hős története Kína egyik legkedveltebb mondája, és ma is 
része a tananyagnak a kínai iskolákban. Egy egész évet 
felölelő, világszéles szereplőválogatás után Liu Yifei (A 
tiltott királyság) kapta meg Hua Mulan szerepét. Partne-
rei többek között Donnie Yen, Jason Scott Lee, Tzi Ma 
valamint Gong Li és Jet Li lesznek, a film rendezője Niki 
Caro. 

https://youtu.be/4b5aiKyxm4o  
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Kiadja a Szent István Egyházi  
Általános Iskola és Kollégium,  

Makó, Szent István tér 14 - 16.  
 

 

Telefon: 06 - 62/213-052  
e-mail: szignum@szignum.hu 

web: www.szignum.hu 

Felelős kiadó: Majorosné Rácz Krisztina 
Szerkesztő: Szabó Anita 

Tördelés:  Hudák Szabolcs 
Korrektúra: Horváth János 
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SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba  

- válogatta az IDB - 
KÜLÖNLEGES ÁLLATFOTÓK:  
A természetrajongó fotósok jóvoltából, a legjobb pillanatban elkapott állatképek 
versenyének komoly célja van, hiszen az állatvédelem fontosságára szeretnék felhív-
ni a figyelmet és a Born Free Alapítvánnyal is együttműködnek, mely a veszélyben 
lévő fajok fennmaradásáért és a vadon élő állatok élőhelyének megóvásáért küzd 
világszerte. A legemlékezetesebb fotókból minden évben kiadnak egy könyvet, az 
eladásából befolyó bevétellel pedig az állatvédő szervezeteket támogatják. 
 

A világ legügyetlenebb kutyái: 
A következő videó-összeállításban egytől-egyig olyan ebek szerepelnek, akiknek bizonyára 
rengeteg jó tulajdonságuk van, és sok minden másban ügyesek lehetnek, de az eldobott tár-
gyak elkapása nem tartozik az erősségeik közé. Ettől még természetesen rajongunk értük! 
https://youtu.be/ltS0G7KA7XQ 
 

ANYÁK NAPJA MÁSKÉPP - DE ANNÁL NAGYOBB SZERETETTEL 
   Ebben az évben anyák napjára a 1.a osztályos gyerekek nem  tudtak műsorral kedveskedni az édesanyjuknak, 
nagymamájuknak a kialakult helyzet miatt, ezért mindenki egy-egy szívecskével köszöntötte őket! Nagyon kedves és 
kreatív alkotások születtek!  Ezúton köszönjük a szülők odaadó kitartását, melyet ezekben a hetekben tanúsítottak a 
gyermekek és az oktatásuk iránt!  

Kúszné Nagy Tímea of. 

KARANTÉNBAN 
 

„Egyáltalán nem unalmas a karantén, csak 
azt nem értem, hogy lehet az egyik tasakban 
8967 szem rizs, míg a másikban csak 8856.” 
„Munkába járáshoz szobabiciklit keresek”.  

(Képek és szöveg forrása: internet) 


