
 

 

        

XVII. évfolyam 2. szám 2021. február 

2020/2021: FELFEDEZŐK ÉVE 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

NAGYBÖJTI GONDOLATOK 
 

   „Nagyon sokféle böjt, önmegtagadás van, amelyeket az egy-
ház szerető anyaként ajánl, és nem hatalommal diktál nekünk. 
Az őszinte és alázatos embert az Isten utáni sóvárgás készteti 
böjtre, lelke sasmadárként szállhat megszabadulva anyagi kö-
töttségéből, így többet képes felfogni Isten irgalmából és szere-
tetéből. 
Anyánk, az egyház nemcsak az ételmegvonásban járó előnyöket 
tartja szem előtt, hanem arra is figyelmeztet, hogy a szeretet pa-
rancsa mindenekfölött áll. 
A koplalásnál fontosabb a szeretet és a jó cselekedetek gyakorlása. 
Mint mindenben, itt is a szív tisztasága, hozzáállása a legfontosabb.”                 (Böjte Csaba atya) Forrás: Internet 

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! 

KORTÁRS MEDIÁCIÓ INDUL A SZIGNUMBAN 
 

Ebben a tanévben az 5. évfolyam és a 8. évfolyam kapott kép-
zést a hittan órák keretében, hogy iskolatársaik mediátorai lehes-
senek. A kortárs mediátorokhoz fordulhatnak a gyerekek vagy 
akár a tanárok, ha összetűzés történt két diák között. A mediáció 
során a cél, hogy a szemben álló felek:  

• begyakorolják, hogyan állhatnak ki önmagukért, 

• hozzászokjanak egymás meghallgatásához is, 

• megtapasztalják, hogy egy konfliktusból mindkét fél tanulhat, 

• közösen keressenek az érintettek számára elfogadható megoldást. 
A program bevezetése most kezdődik. A tanulási folyamat 2-3 év. Örömmel vesszük a 
szülők visszajelzéseit az induló cselekvésprogrammal kapcsolatban! 

Kinga nővér 
http://www.eroszakmenteskommunikacio.hu/ShowProject.aspx?id=fc7f4ec9-5044-
4772-96f8-8d4bc01e19a7 

BÖJTI ÚT 
 

   Kedves Diákok!  
   A tanári szoba bejáratához 
közel találtok állomások-
ba=stációkba rendezett ötlete-
ket a nagyböjti úthoz.  
   A készületi időben egyszer-
egyszer látogassatok el oda a 
csoporttal egy rövid ima, ének 
idejére. Esetleg – lehet egy 
olyan „játékot” játszani vele, 
hogy pl. mutass rá arra az ábrá-
ra, amit az elmúlt héten megtet-

tél, vagy észrevetted, hogy társaid közül valaki megtette.    
   Hálát adhatunk érte, hogy sikerült, hogy figyelünk a készü-
lődés ideje alatt. 

GYULAI PÁL: HAZÁM  
(részlet) 

 
"Inkább halál, mint gyáva élet, 
Igen, vesszünk, ha veszni kell, 

De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz 
És vérezzünk dicsően el. 

Lesz legalább a történetben 
Rólunk egy nagy emlékezet 

Egy büszke nép élt meggyalázva, 
De dicsőn halt, mint született" (1848) 

 
A Szignum közössége a nemzeti ünnepről online 

emlékezik meg, március 12-én, pénteken.  
Az alkalomra a megjelenés kokárdával díszített 

ünnepi öltözetben történik.  
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 

  HAMVAZÓSZERDÁVAL ELKEZDŐDÖTT A NAGYBÖJT 
 

   A február 17-ei Hamvazószerdával indul el a Nagyböjt a keresztényeknél. A hathetes időszak Jézus 
feltámadásának ünnepére, Húsvétra készíti fel a híveket, akik ezalatt jócselekedeteket, lemondásokat, 
önmegtartóztatást vállalnak. Az idei esztendőben, a járványügyi szabályoknak megfelelően reggel a 
makói katolikus atyák és szerzetesnővérek hamuval hintették a Szignum diákjainak, pedagógusainak 
fejét. A szimbolikus tett egy bűnbánati cselekmény, amellyel az élet mulandóságára hívják fel a figyel-
met a következő szavakkal: „Emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel”. 

NAGYBÖJTI FELHÍVÁSOK 
Adománygyűjtés 

   2020 adventi időszakában, az elmúlt évek során szervezett adománygyűjtésben, a legtöbb adomány érkezett a 
szülőktől és az egyházközség híveitől a plébániára. Hálás köszönet minden segítőkész személynek. Majd a tartós 
élelmiszereket a plébánia önkéntes csoportja szétválogatta és több mint 20 család, rászoruló idős részére személye-
sen vitték ki. 
   A február 17-én, szerdán elkezdődött nagyböjti időszakban újra tartós élelmiszergyűjtést szervez az önkéntes cso-
port. Ebben az időszakban is számítunk a felajánlásokra, a segítőkész személyekre. 

Újra JÓSÁGLISZT! 
   A gyerekeket nagyböjt folyamán a jóságliszt gyűjtésére hívjuk. Minden jócsele-
kedet egy kanál liszt. Vasárnaponként a 9 órai mise előtt elhelyezhető a gyűjtő-
edényben az oltár előtt. 
   Hamvazószerdán minden osztály megkapta a gyűjtőedényt és a kezdéshez 
szükséges 1 kg lisztet. Most már a gyerekeken múlik, hogy apró jócselekedetek, 
figyelmességek által szaporodjon a jóságliszt az üvegekben. A lisztből kalács ké-
szül, melyet húsvét vasárnapján az ünnepi szentmise után mindenki megkóstolhat. 

PLÉBÁNIAI HÁZ-TÁJI 
Keresztutak 

A keresztutat péntekenként Belvároson 17.15-től imádkozzák más-más közösség vezetésével. 
Böjt-időző 

Hamvazószerdától napi gondolatokat adnak közre a plébánia facebook oldalán BÖJT-IDŐZŐ címmel. Kísérjük fi-
gyelemmel és osszuk meg másokkal is! A szövegekkel kapcsolatos kérdéseikkel, felmerülő gondolataikkal bátran le-
het keresni Zoltán atyát és Józsi atyát is.  

TOLDI PÉLDÁJA ÖRÖK  
 

Az utóbbi héten a jellemzés írását gyakoroltuk a 6. b osztállyal. Lehetőséget adtam kedvenc 
irodalmi hősökről írni. Többen választották Toldit, ezek közül osztok meg egy fogalmazást. 
Számomra igen érdekes volt, hogy néhány lány mennyire pontosan megfogalmazta, milyen 
értékeket lát Toldi Miklós legendás alakjában. 
 
Ádók Kitti írása: 
Toldi Miklós egy falusi, egyszerű gyermek, akivel még a manapság is lehet azonosulni. 
Ő egy nagyon erős, rendkívül bátor személy. Számomra példakép, mert őszintesége és 
bátorsága figyelemreméltó. Ahogyan kiállt a farkasokkal, a bikával, a cseh bajnokkal és 
még a királlyal szemben is úgy, hogy tudta: a gyilkossága után talán halállal lakol. 
Szerénysége ugyancsak példát mutat. 
Például Laczfi nádorral való találkozása, amikor azt mondták rá, hogy nem való vitéznek, mert egy egyszerű pa-
raszt; nem mondta hogy ő Toldi György fia, vagy éppen Toldi György a bátyja. A kezei rendkívül erősek voltak, 
a haja és szeme barna. 
Sem felesége, sem gyermeke nem volt és soha nem is lesz, hű volt mindig is édesanyjához. 
A bátyja jövőjéről nem tudunk, de Miklósról igen: nagyhírű, erős vezérré vált. Az ellenségeknek esélye sem volt 
vele szemben, de nem mindenkivel volt ilyen kemény, mert ahogyan Arany is írja: “ingét és odaadta barátjának”. 
Barátja az írások szerint sok volt, akikkel örömest vigadott együtt. A valóságban lehetséges, hogy nem teljesen 
ilyen volt, mert senki sem tökéletes, (idealizálja a szerző a hősét). Arany képzeletében Toldi olyan, mint egy dicső, 
bátor, okos férfi, de ugyanakkor szerény ifjú, aki I. (Nagy) Lajos király legfőbb emberévé vált. 
Toldi Miklós számomra egy hős. A mű elolvasása után valami megváltozott bennem. Elkezdtem a világot más szem-
mel látni, mostantól úgy gondolom, hogy az őszinteség a legfontosabb. 

Közreadja: Mészáros Ildikó tanárnő 
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ÖKO-PARLAMENT A SZIGNUMBAN 
 
  Legújabb Erasmus+, az „Európai Iskolák a Fenntartható Fejlődésért” elnevezésű, 2020-1-HU01-KA229-078787 
azonosító számú projektünk részeként megalakult a Szignum Öko-parlamentje. 
   A kampányidőszak lezáródása után, a jelöltekre február 1-jén adták 
le szavazataikat diákjaink. A megválasztott képviselők: 
4.a: Bartha Dóra, Biró Kata, Gregor Szonja, Szűcs Kleopátra 
4.b: Horváth-Varga Botond 
5.a: Lőrincz Alexandra, Szabó Gergő, Varga Tamás 
5.b: Kallós Dávid, Takács Luca 
6.a: Binecz Márton 
6.b: Ádók Kitti, Erb Milán, Horváth Bulcsú 
7.a: Seres Tamás, Siket Mira 
7.b: Mágori Levente 
8.a: Dragic Sara, Lenhardt Ákos 
8.b: Erdei Renáta, Gardi Ákos és Hudák Mátyás 
  A képviselők ünnepélyes ígéret-tételére és az Öko-parlament alakuló ülésére február 3-án került sor; a szervezet 
elnöke Hudák Mátyás, helyettese pedig Dragic Sara lett. A parlament havonta fog ülésezni.  

ERASMUS+ 

 

HUDÁK MÁTYÁS BESZÉDE 
 

Tisztelt Bizottság, kedves Diáktársaim és Józsi atya! 
 

   Hudák Mátyás vagyok. Engem is megválasztottak az 
Öko-parlamenti választáson. 
    Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a mi ge-
nerációnk az utolsó, amely tehet valamit a folyamatosan 
változó világ érdekében, az üvegházhatás és az ózonré-
teg lassankénti eltűnése ellen.  
   A Föld lakossága évente több 
ezer tonna szemetet termel, amely-
nek nagy része a Csendes-
óceánban végzi. Ezek a dolgok nem 
csak nekünk, hanem a természetnek 
is károsak. Pár év múlva rengeteg 
állatfaj hal majd ki, a számunkra 
ismert világ meg fog szűnni létezni.  
   A Föld nyersanyag-bázisa folya-
matosan csökken.  Mint említettem, 
mi vagyunk az utolsó nemzedék, 
amely még tehet valamit ez ellen, 
és muszáj cselekednünk! 
   Ne feledjétek: „Ezt a földet az unokáinktól kaptuk köl-
csön”, és ebben a tudatban kell vigyáznunk rá. A világ-
nak rá kellene szoknia a szelektív szemétgyűjtésére. Ezek 
a dolgok kicsiben kezdődnek, de csak akkor, ha min-
dannyian teszünk érte!  
 
Köszönöm a figyelmet! 
 

 

DRAGIC SARA BESZÉDE 
 

Tisztelt Tanáraim,  Diáktársaim! 
 

   Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és részt vehetnek az 
Öko-parlament munkájában. 
   A mai nap meghatározó jelentőségű a Jövőnk számára. 
Ma mindannyian azért ülünk itt, mert fontos számunkra a 
természet védelme, Földünk megóvása.  

   Mi mit tudunk hozzátenni a 
Föld megmentéséhez? 
   Gyűjtsük szelektíven a hulla-
dékot, járjunk iskolába kerék-
párral, rollerrel vagy gyalog, 
de ne autóval, hiszen az szeny-
nyezi a levegő tisztaságát. 
  Ültessünk virágot, fákat és ez-
zel ne csak szebbé tegyük a 
környezetünket, de segítsük elő 
azt, hogy több oxigén keletkez-
hessen! 
   Gondoskodjunk a környeze-

tünkben lévő állatokról – legyünk jó gazdái kis barátaink-
nak! 
   Vigyázzunk az egészségünkre, kiránduljunk a természet-
ben gyalog vagy kerékpárral! 
   Fedezzük fel a Maros parti tanösvényt – fordítsunk minél 
több időt egymásra és a körülöttünk lévő világra! 
   Vigyázzunk a Földünkre! Nélküle nem tudunk élni!  
Köszönöm a figyelmet! 
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PÁLYÁZATI OLDAL 

A ZÖLDENERGIA FOTÓPÁLYÁZAT DÍJÁTADÓ 
 

Kanton Szilárd Bonifác, a Szignum 6. osztályos tanulója  
is a díjazottak között 

    Február elején iskolánkban sor került a ZöldEnergia címmel meg-
hirdetett fotópályázat díjátadására. Nagy örömünkre a zsűri a 
Szignum 6. osztályos tanulóját, Kanton Szilárd Bonifácot is kiemelte 
a Boldogasszony Iskolanővérek minden hazai iskolájában meghir-
detett versenyén, melyre 55 résztvevő több mint 100 pályaműve 
érkezett be. A pályázat témája az energiatudatosság és a megúju-
ló energiahordozók népszerűsítése volt. Bonifác a Hordónyi ener-
gia / Modern világ c. képekkel lett első,  jutalma pedig az oklevé-

len kívül egy kézi erővel tölthető zseblámpa és a fényképeiből készített képeslap 100 példánya. Szívből gratulálunk 
a sikerhez!  
    A fotópályázat „A Boldogasszony Iskolanővérek által üzemeltetett iskolák tanárainak és tanulóinak, valamint érin-
tett hozzátartozóinak kampánya az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás megvaló-
sítására” című, KEHOP-5.4.1-16-2016-00351 számú projekt keretében valósult meg. 

AZ ÖKO-PARLAMENTI KÉPVISELŐK ÍGÉRETE 
2021. február 3. 

Én, _____ ígérem, hogy a természetvédelem tudatos képviselője és megvalósítója leszek,  
és társaimat is erre ösztönzöm. 

Ígérem, hogy minden tettemmel azt keresem, 
mit tehetnék, hogy életmódommal támogassam  

a természet kincseinek megmaradását,  
hogy döntéseim valódi változást hozzanak! 

Uram, hálát adok Neked a Földért, a természet minden apró, mégis csodálatos részletéért. Kér-
lek, nyisd fel szemem a minket körülvevő csodákra, adj szívembe őszinte hálát a levegőért, a vízért, 

a tápláló napfényért, a növényekért, az állatokért, a Földért. 
Köszönöm, hogy észrevehetem mindazt a szépet, mi köröttünk terem, és engeded nekem,  

hogy mindig ott legyek, ahol szükség van rám  
és segíthetek. Ámen. 

HÜSE JÓZSEF ATYA ÜNNEPI BESZÉDE 
Kedves Tanulók! 

   Ferenc pápa Laudato si kezdetű encikli-
káját szeretném röviden ismertetni, melyet 
2015 -ben adott ki.  
   Mi is az enciklika? Enciklikának nevezzük 
a mindenkori római pápa által kiadott 
körlevelet, amit az egyház részére, sőt 
gyakran nemcsak a hívők részére, hanem 
minden jószándékú embernek ír. A pápai enciklikák a 
katolikus egyház tanítása szerinti hit- és erkölcsi kérdése-
ket magyarázzák. Az enciklikát ősi hagyomány szerint 
először latinul fogalmazza meg a pápa (mivel az Egyház 
hivatalos nyelve ma is a latin), majd lefordítják más nyel-
vekre és többnyire könyv formában is kiadják, hogy mi-
nél többen hozzájussanak és olvassák. A legtöbb ezek 
közül már az interneten is elérhető. A „Laudato si” szó 
szerint azt jelenti, hogy „áldott légy”, és pontosan így 
kezdődik a mű. Idézem az egész első bekezdést: 
„»LAUDATO SI’, mi’ Signore«, »Áldott légy, Uram« – éne-
kelte Assisi Szent Ferenc. Ezzel a gyönyörű himnusszal 
arra emlékeztetett minket, hogy közös otthonunk olyan, 
mint egy nővér, akivel osztozunk a létben, és olyan, mint 
egy szép anya, aki karjába zár minket: »Áldott légy, 
Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, 
gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet!«” 
   Hallhattátok, már az első néhány mondatból kiderül, 
hogy ez az enciklika az Isten által teremtett világ védel-

méről szól. Üzenete napjainkban a ví-
rusjárvány miatt is különösen időszerű. 
„Megújítom sürgető felhívásomat, hogy 
válaszoljunk az ökológiai válságra, a 
Föld és a szegények kiáltására” – mond-
ta a pápa tavaly az enciklika kiadásának 
5. évfordulója alkalmával. Ez azt jelenti 
számunkra, hívőknek, hogy a természet-
védelem, a környezetvédelem hitbeli és 

erkölcsi kötelességünk. Mert a világot Isten teremtette, 
mint ahogy minket embereket is, és ránk bízta ezt a vilá-
got, hogy műveljük, gondozzuk, oltalmazzuk.  
   Ferenc pápa egyébként nagy tisztelője Assisi Szent 
Ferencnek, a rendalapítónak. Az ő tiszteletére vette fel a 
Ferenc nevet, kifejezve ezzel azt, hogy az ő lelkiségét 
akarja követni. Szent Ferenc sok Istent dicsőítő költeményt 
írt. Az egyik legismertebb ezek közül a Naphimnusz, amit 
elárulom, hogy a konferencia végén majd el fogunk énekel-
ni. Sokan feldolgozták már a költeményt, mely lényegében 
a Teremtő Istent magasztalja alkotásaiért: a napért a hol-
dért, szélért, és minden létezőért. A hívő ember felismeri a 
természet szépségében a teremtő Istent, akit alázattal áld 
és magasztal, tisztelettel és felelőséggel kezelve a rábízott 
javakat. Isten áldása legyen ezért ezen az ülésen is, hi-
szen ti most valami csodálatos és Istennek tetsző dolgot 
végeztek! Szolgálja ez a törekvés Isten dicsőségét és em-
bertársaink javát! Erősítsen meg hitünkben, jóra való tö-
rekvésünkben és az örök élet reményében! 
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ILONKA NÉNI SZERETETTEL SÜTI A FÁNKOT IS 
 

   Farsang időszakához számos hagyomány kötődik; a háziasszonyok 
ilyenkor gyakran sütnek fánkot is. A téli finomság elkészítése ugyan igé-
nyel némi gyakorlatot, de Nagyfalusi Istvánné receptjével bárkinek sikerél-
ménye lehet a konyhában. Ilonka néni szerint a hozzávalókon kívül egy 
titka van a finom ételeknek: szeretettel kell őket készíteni.  
    Nagyfalusi Istvánné Ilonka néni fiatalkora óta szívesen süt-főz; konyhai tu-
dományát főként az édesanyjának köszönheti, akitől a legtöbb étel elkészíté-
sét tanulta. Sok olyan hagyományos finomság receptjét is ismeri, amely mára 
jórészt feledésbe merült. – Én nem tartom meg magamnak ezeket, szívesen 
megosztom másokkal is, amit tudok. Örülök, ha érdeklődnek és utána kipró-
bálják, ízlik nekik és majd talán ők is továbbadják a tudásukat, így az nem 
fog elveszni. Ennek van értelme – avatott be Ilonka néni, aki nem csak lányait, 
de Réka unokáját is gyakran bevonja a kuktáskodásba. Fáradhatatlan ener-
giákkal segíti ma is a családját, de rendezvényeken is sokszor besegít; au-
gusztusban margarinos és hájas kiflit, valamint kútbakőttet sütött kemencében 
egy szabadtéri programon.  
   A farsangi időszakban gyakran készít szalagos fánkot, legutóbb lánya kol-
légáit lepte meg három nagy tálra valóval. Most éppen 90 darab elkészültén 
szorgoskodott a konyhában, miközben elárulta bevált receptjét is. – Egy liter langyos tejre van szükség, amihez te-
szek még két deci langyos vizet is, mert ettől lesz hólyagos a tészta. Három kanál cukrot, egy mokkáskanál sót, egy 
tojást, egy deci olajat és 5 dkg élesztőt rakok bele. Mindezt egy kiló- egy kiló 20 deka liszttel fölverem addig, amíg 
szép sima nem lesz. Az olajat három részletben adagolom hozzá felverés közben. Langyos helyen letakarva hagyjuk 
nagyjából duplájára megkelni a tésztát, amit utána lisztezett deszkára teszünk. Utána egy közepes méretű bögrével 
kiszaggatjuk és se nem meleg, se nem hideg zsírban vagy olajban kisütjük a darabokat. Ebből az adagból harminc 
darab jön ki – árulta el Ilonka néni, hozzátéve, az egyik oldalát a tésztának fedő alatt kell sütni, fordítás után lehet 
anélkül is folytatni a műveletet.  
   Eredményként pedig gyönyörű, szalagos fánkot kapunk, aminek elfogyasztása már önmagában is élmény, de ezt 
tovább lehet fokozni rászitált porcukorral és házi baracklekvárral is. Ilonka néni elmesélte, eddig mindenhol sikert 
aratott a fánkja. Ez részben a jó minőségű összetevőkön is múlik és nem kevéssé azon is, hogy mindig szeretettel ké-
szíti az ételeket, amitől azok igazán finomak lesznek. 
   Talán nem meglepő, hogy végül a kisült adagokból nem maradt egy morzsa sem. Még úgy sem, hogy Ilonka néni 
két kilogramm tésztából, vaníliás cukorral hintett csörögét is varázsolt a farsangi asztalra.                         Sz.A.  

KÜLÖNDÍJAS RAJZOSAINK 
 

   A 2.a osztályból 9 fő nevezett be a Terézia anya életéről szóló hittanos rajzpályázatra. 
Különdíjban részesült: Erki-Kiss Emma, Csala Ramóna, Oláh Abigél, Mészáros Anna, Varga-
Harsányi Hanna, Horváth Evelin, Bárdos Ferenc, Sas Zsombor és Smilák Levente, akik szép 
eredményükért ajándékcsomagban részesültek. Felkészítőjük Hedvig nővér volt. Gratulálunk! 

GALAMB JÓZSEF ÉS FORD-T MODELL FELADVÁNYOKKAL NYERTEK 
 

   Galamb József születésének 140. évfordulójára online játékot hirdetett a helyi József 
Attila Múzeum. A város híres konstruktőréről, a Ford-T modell megalkotójáról és munkássá-
gáról többfajta feladványt állított össze Csengeriné Szabó Éva múzeumpedagógus. A kira-
kós feladat, keresztrejtvény, párkereső és különbségkereső helyes megoldói között két ta-
nítványunkat is kisorsolták.  Balázs-Győri Gábor (1.a)  és Bódi Alexander Márk (4.b) múze-
umi kiadványokból összeállított könyvcsomagot kapott ajándékba. Gratulálunk!  

RAJZAIKÉRT JUTALMAZTÁK NEGYEDIKESEINKET 
 

   A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Lelki Egés-
zségközpontja „Ép testben ép lélek” címmel egy EFOP pályázathoz kapcsolódóan 
rajzversenyt írt ki, amelyre 4.b osztályos diákjaink közül többen beneveztek. A leg-
jobb rajzokat ajándékcsomaggal jutalmazták a szervezők. Gratulálunk Bódi Alexan-
der Márk, Farkas Balázs, Horváth-Varga Botond, Kereszturi Patrik Kevin, Kovács Ta-
mara Adriána és Szilágyi Kenese Lajos tanítványunknak és felkészítőjüknek, Vargáné 
Nagyfalusi Ilona tanítónőnek.  
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FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB – 

 
A XX. SZÁZAD NAGY FELFEDEZŐI: 
Február: Neil Armstrong 
   Íme, az az ember, akit valóban Kolumbusz Kristóffal 
említhetünk egy lapon, hisz a spanyol hajóshoz hasonlóan 
szintén egy új világot fedezett fel. „Kis lépés egy ember-
nek, de hatalmas ugrás az emberiségnek”, mondta Armst-
rong, mikor 1969. július 20-án első emberként egy ide-
gen égitest, a Hold felszínére tette a lábát.   
   Armstrong már 19 éves korában a haditengerészet 
pilótája volt, harcolt a koreai háborúban, aztán hazaté-
rése után 1955-ben megszerezte repülőmérnöki diplomá-
ját, mindössze hét évvel később pedig már a NASA köte-
lékében szolgált, és megkezdte az űrhajósok első generá-
ciójának kiképzését. Kortársai már ekkor a Jégparancs-
nok becenévvel illették, mert szorult helyzetekben is hihe-
tetlenül higgadt tudott maradni, és jó döntéseket hozott, 
mely képességét egyébként már az első Hold-expedíció 
alatt is kamatoztatnia kellett. 1966-ban járt először az 
űrben a Gemini-program keretében, melyet néhány hó-
nappal később újabb repülés követett. 
Azt tartották róla, hogy egy repülő ágykerettel is képes 
lenne bárhol leszállni, és ennek is köszönhető, hogy végül 
1969. januárjában a NASA bejelentette, hogy őt teszi 
meg az Apollo 11 parancsnokának, így ő lehet az első 
ember, aki a Holdra lép.  
   Az indításra július 16-án került sor, Buzz Aldrin és Mic-
hael Collins társaságában, három és fél nap múlva pedig 
pályára álltak a Hold körül. Aldrin és Armstrong lekap-
csolódtak a Holdkomppal, és elindultak a felszín felé, 
ahogy pedig közeledtek, Armstrong kiszúrta, hogy a kije-
lölt leszállóhely csupa szikla, így óvatosan odébb kormá-
nyozta a hajót, és le is tette biztonságban. Összesen kö-
zel 22 órát tartózkodtak a felszínen. Armstrong úgy vélte, 
ennél nincs tovább, így egy évvel később visszavonult, 
majd a Cincinnati Egyetemen kezdett oktatni, később pe-
dig vásárolt egy farmot, és gazdálkodásba kezdett. Hír-
nevéhez képest meglehetősen szerény életet élt. Az első 
ember a Holdon 2012 
augusztusában hunyt el 
egy korábbi szívműtét 
miatt fellépő szövőd-
mény miatt.                                  
(Neil Armstrong a szi-
mulátorban, a landolást 
gyakorolja. Forrás: 
www.history.com)    
 
FEDEZD FEL  
MAGADBAN:  
 
Az újrakezdést – 
Sokkal több van 
benned, mint hinnéd! 
Az új kezdetek legjobb időpontja a MOST!  
Ami jön, fogadd, ami megy, engedd!  
Minden újrakezdés nehéz, de a bátorság eredménye a 
siker és a kiegyensúlyozottabb élet lesz. 

Februári gondolatok a 
tavaszról: 

• A Föld északi félte-
kén március, április 
és május, míg a 
Föld déli féltekén 
szeptember, októ-
ber és november a 
tavasz hónapjai. 

• A tavasz kezdeté-
nek többféle dátu-
mot is szokás tekin-
teni: csillagászati 
(március 21. körül, a tavaszi napéjegyenlőség időpont-
ja); meteorológiai (március 1. az idő enyhülésével és a 
virágzó növények virágzásával kezdődik.) 

• Az első tavaszi hónap Március (Kikelet hava): Nevét 
Marsról, a háború római istenéről kapta. Épp ezért az 
ókori Rómában szerencsésnek tartották, ha háborút ez 
időtájt indították. 

• „Április az ígéret, amit május köteles teljesíteni.” (Hal 
Borland - amerikai író) 

• Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának 
ideje. (Ferenc pápa) 

 
 
 
 
 
 
Egy perc humor: 

 
 
 
Gyere, olvass velünk! 
Könyvajánló:  
Kristine Asselin:  
Kulcs a múltba 
"Ám soha senki nem 
látta a festményt a 
falon." 

   Hannah Jordan egy múzeumban 
lakik. A newporti Szilfa kastély 
gondnokának a lánya, és odáig van 
az épület korábbi lakóinak a törté-
neteiért. Külön kedvence Maggie 
Dunlap, a vele egyidős örökös, aki-
ről még festmény is készült. Amikor 
egy titokzatos tükör lehetővé teszi, 
hogy Hannah és Maggie helyet cse-
réljenek, Hannah beleveti magát, 
hogy megakadályozza a képlopást, 
Maggie pedig megismerkedik a 

mobiltelefonnal, a focival (amit lányok is játszhatnak!) és 
mindazzal a szabadsággal, ami a mai gyerekeknek a 
legtermészetesebb. Viszlát, fűzők! Az időutazásba ágya-
zott krimi a sodró kaland mellett fontos kérdéseket fesze-
get. 
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Kiadja:  Szignum Kéttannyelvű 
Egyházi Általános Iskola 

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  
Fotó: Majoros Márton, 

 Mészáros Ildikó 
Tördelés: Hudák Szabolcs 
Korrektúra: Horváth János 

FARSANG A SZIGNUMBAN 
   Az Iskolai Diákbizottság az idei esztendőre is meghirdette Farsang hetét a Szignum 
közösségének. Az osztályok közötti versengést a napi beöltözős feladatok minél na-
gyobb számú teljesítése jelentette. Hétfőn mindenkinek szoknyában kellett jönnie az 
iskolába, kedden napszemüveget és nyakkendőt viselni, szerdán macit hozni, csütörtö-
kön kalapot és bajuszt kellett ölteni, pénteken pedig úszósapkát és bikini felsőt.  
   A vicces versengés végeredménye: 
Alsó tagozat: I. 3.a, II. 4.a, III. 3.b osztály - a helyezett osztályok édességet kaptak: első: linzer sütemény-
válogatást, második: oreo-keksz csomagokat, harmadik: csokoládé-válogatást. 
Felső tagozat: I. 6.a, II. 7.a, III. 5.b osztály - minden osztály egy-egy csomag édességet kapott.  
 

Köszönjük Borsosné Majoros Melinda tanárnő és az IDB munkáját, a résztvevő diákok lelkesedését.  

FARSANGI KAVALKÁD 
 

A 2. b osztály tanulói far-
sangi népszokásokkal is-
merkedtek meg. Álarcokat 
és busó maszkokat készí-
tettek rajzóra keretében. 

HÍREK AZ OLVASÓTEREMBŐL 
 

Legkisebb diákjaink még csak 
ismerkednek az olvasóterem kö-
teteivel, de nagy élvezettel la-
pozgatják a szép, színes könyve-
ket.  
Örömmel teljesítik a kreatív fela-
datokat – terveztek már könyv-
borítót, könyvjelzőt, sőt saját 
könyvespolcot is. A 2.a osztály 

tagjai már teljesítették az éves könyvtári órákat, min-
denki tudja, milyen Cutter-számon szerepel majd ver-
ses- vagy meséskönyve, ha egyszer ír majd egyet...  
A 4.b osztályosok pedig minden kötetet a helyére is 
tudnak tenni, hiszen megismerkedtek a szakjelzetek-
kel. 
Január folyamán Czibolya Judit felajánlásából szá-
mos könyv érkezett könyvtárunkba – a kincsek között 
megtaláltuk Szabó Anita Mária kolléganő egykori 
szakdolgozatát is. Ez utóbbit visszaadtuk jogos tulaj-
donosának.          Mészáros Ildikó könyvtárostanár 

KREATÍV 
Baloghné Kovács Éva tanárnő 6. a osztály: 
Téma: Perspektivikus ábrázolás 
 
 

KREATÍV 
Pedagógusaink tanítványaiknak adott rajz órai felada-
taiból válogattak:  
 

Szalainé Bálint Rózsa tanítónő, 2. a osztály: 
Téma: Kedvenc állatom 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baloghné Kovács Éva tanárnő 5. a osztály: 
Téma: Tutanhamon halotti maszkja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IDŐ-SZERŰ 
A tavasznak sem mondhatjuk: "Remélem, hogy hamar jössz, 
és sokáig maradsz." Csak azt mondhatjuk: "Gyere, ajándé-
kozz meg a reménnyel, és maradj, ameddig tudsz." P.Coelho 


