
 

 

  

XVII. évfolyam 4. szám 2021. április 

2020/2021: FELFEDEZŐK ÉVE 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

BARTOS ERIKA: ANYÁK 
 

Barnaszemű édesanyám 
Úgy szólítom: Anyuka, 

Anyukám a pocakjában 
Hordott engem valaha. 

 

Anyukámnak anyukáját 
Úgy hívom, hogy  

Nagymama, 
Süteményt süt, gombócot főz, 

Messze száll az illata. 
 

Nagymamának anyukáját 
Úgy hívom, hogy Dédmama, 
Dédmamának kertje is van, 

Közepén egy fügefa. 
 

Dédmamának anyukáját 
Úgy hívják, hogy Ükmama, 
Ükmamának volt sok tyúkja, 
Meg egy büszke kakasa. 

 

Ükmamának anyukáját 
Úgy hívják, hogy Szépmama, 
Hajában a gyöngyös párta, 

Derekán a rokolya. 
 

Szépmamának anyukáját 
Úgy hívják, hogy Ómama, 

Tizenhárom leányának 
Egyike volt Szépmama. 

 

Hogyha nekem  
gyermekem lesz, 

Akkor leszek anyuka, 
Anyukámból nagymama lesz, 
Nagymamámból dédmama. 

 

Anyuka és Nagymama és 
Dédmama és Ükmama, 

Szépmama és Ómama is 
Egymásnak mind rokona.  

 

Szeretettel köszöntünk  
minden édesanyát! 

 
QB-SULI 

 
Tisztelt Szülők! 
 
Az étkeztetés adminisztrációjának korszerűsítésének céljából a Szignum Kéttannyelvű 
Egyházi Általános Iskola lehetőséget biztosít a QB-Suli webes rendelési rendszeren 
keresztül a megrendelt menük lemondására, később azok megrendelésére és ugyan-
ezen a felületen, a banki oldalra átirányítva, a menüs rendelések bankkártyás kifize-
tésére is.  
A rendszer használatához pár lépést szükséges megtenni. A weboldal többféle bön-
gészővel és mobil eszközökről is elérhető.  
A részletekről intézményünk honlapján, a https://szignum.qb.hu/ oldalon tájékozód-
hat.  



 

 

 
SZOKATLAN KÖLTÉSZET-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 

 
   A Szignumban minden évben megemlékezünk a magyar köl-
tészet napjáról. Legtöbbször a versek nagyköveteit (ügyes sza-
valókat) szoktuk küldeni vendégként egy-egy osztályba – álta-
lában a kicsikhez a nagyokat és fordítva. 
   Az idén a digitális tanrendnek megfelelően mindenki otthoná-
ban ünnepelhette a magyar lírát. Jómagam két sajátos módot 

választottam: Április 11-én a Megfáradt ember szobra elől szavaltam el Jó-
zsef Attila azonos című versét, majd ellátogattam a József Attila Múzeum és 
Könyvtár szabadtéri kiállítására a főtérre és onnan tartottam diákjaimnak online órákat.  
   Arra is buzdítottam tanítványaimat, hogy látogassanak ők is el a főtérre és készítsenek fotókat, amint a kiállítást 

szemlélik. Kaptam is ezekből jó párat. 
   Lőrincz Alexandra 5.a osztályos tanuló rövid összefoglalót írt a kiállí-
tásról. Fogadják / Fogadjátok szeretettel: 
A költészet napját április 11-én ünnepeljük minden évben József Attila 
születésnapjához kötődően…  
A Hagymatikum fürdő lépcsőin József Attila Megfáradt ember című versé-
ből olvashattunk verssorokat. 
 

A városban a padokon és plakátokon elszórva versek voltak felragasztva.  
A főtéren a szökőkút körül, a járdán József Attila első kötetéből, a Szépség koldusából verseket állí-
tottak ki – pl. Szeged alatt, Fiatal életek indulója. A kötethez Juhász Gyula írt előszót. 
A kút körül hat üvegvitrinben József Attilához kapcsolódó emlékeket, emléktárgyakat tettek ki. 
A kút köré fényképeket helyeztek el a fiatal költőről. 
Távolabb egy versfát állítottak fel, ahová mindenki felírhatta kedvenc versidézetét. A versfa gyöke-
reinél Makóhoz kötődő költők neveit lehetett olvasni. 
 
   Örömömre szolgált, hogy még ilyen időszakban is megmutathattam ezeket a kincseket tanítványaimnak, akik ha 
személyesen nem is lehettek jelen, egy-egy versből megérezhették a szerelem, a magány és a nyugalom érzését. 
   Külön szeretném megemlíteni, hogy Katona Judit lányának, Polner Kingának és Kátai Tamásnak elküldtem egy-két 
képet, miképp emlékezik költészetükre a város. Mindketten nagyon hálásak voltak. 
 

Mészáros Ildikó tanárnő 

VELÜNK TÖRTÉNT 
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KÍGYÓSI KALANDOK KÉT KERÉKEN 
 
   Az idei év első tavaszi kirándulásának napja március 31., úticélja Szabadkí-
gyós volt. A pusztára kivezető 5 km-es tanösvény és a felújítás alatt álló 
Wenckheim-kastély megtekintése szerepelt a terveinkben. 
   Tótkomlóson találkoztunk mintegy 30 km-es reggeli kerekezés után. Innen Te-
lekgerendásig, majd délután Kétegyházától Mezőhegyesig vonaton utaztunk, de 
Újkígyós és Szabadkígyós környékének bejárásával, s este a hazatekeréssel 
több mint 100 km-t bicajoztunk is a kellemes, napsütéses időben. 
   Megpihentünk a hangulatos újkígyósi halastónál, bejártuk a Kígyósi-puszta és 
Nagy-erdő turistaútját, körbesétáltuk a szabadkígyósi kastélyt és parkját, végül - a nap fénypontjaként - megkóstol-
tuk Kulcsár Judit néni finom pogácsáját, amivel Mezőhegyesen vendégül látott bennünket. 

Horváth János, Majoros Márton, Varga Ferenc 

VIRTUÁLIS TOJÁSKERESÉSÉRT JUTALMAZTÁK 
Múzeumi játékos feladatban bizonyult szerencsésnek tanítványunk 

 

  Az ünnepre hangolódás részeként idén Húsvéti online tojáskereső játékot hirdetett a makói József 
Attila Múzeum. Az intézmény weboldalát böngészve lehetett rátalálnia az elrejtett 10 piros, hímes 

tojásra a szemfüles látogatónak. A tojásokra kattintva a múzeumhoz, a gyűjteményekhez kapcsolódó kérdéseket kel-
lett megválaszolni és visszaküldeni, így az oldalt felkereső játékosok a tojáskeresgélés élményével, izgalmával össze-
kötve a múzeummal és annak értékeivel is megismerkedhettek. Aki a legtöbb helyes választ adta a tojásokban meg-
bújt kérdésekre, részt vett a nyereményjáték sorsoláson, ahol 3 darab múzeumi könyvcsomag talált gazdára. A sze-
rencsés nyertesek egyike 6.b osztályos diákunk, Kanton Szilárd Bonifác, akinek ezúton is gratulálunk! 
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ÉRTÉKES LAP 

A VÍZ VILÁGNAPJA 
 

A víz érték! Becsüld meg! 
 

A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki szá-
mára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. 
A digitális oktatás alatt sem felejtkezhetünk meg a jeles napokról, így a víz világnapjáról sem. Az online oktatás ke-
retein belül az 1.a osztályos tanulóink megismerkedtek a víz kiemelt jelentőségével, valamint a víz körforgásáról is 
tanultak. Megbeszéltük, ha visszamegyünk az iskolába, akkor kiállítást rendezünk az elkészült művekből. 
Íme, milyen kreatív alkotások születtek a víz világnapja jegyében: 

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEINK 
 

Tisztelt Érdeklődők! 
A 62/213-052-es, vonalas számunk mellett, az 
alábbi mobilszámokon érhetnek el bennünket: 

20/298 8388 és 30/643 0310 

Kádárné  
Varga Szabina of. 

ÍGY KÉPZELI EL DIÁKUNK A JÖVŐ ISKOLÁJÁT 
   Lőrincz Alexandra 5.a osztályos tanuló benevezett az AcerShop.hu által kiírt,  "A jövő 
iskolája" alkotói versenyre. A zsűri által meghozott eredményt még várjuk. Művének címe: 
Biztonságban a globális felmelegedés ellen 
   Az alkotás bemutatása: „Azért választottam a rajzomhoz az üvegkupolát, mert a jövő-
ben sajnos az éghajlat változás miatt veszélybe kerül a környezetünk. A káros UV-
sugárzás, a szélsőséges időjárás miatt az épületeket, iskolát meg kell óvni, és a legjobb 
védekezés az üvegkupola. Az üvegkupolába napelemeket is lehet tenni. Én úgy látom, 

hogy ez a JÖVŐ!”                                                                     Felkészítő pedagógus: Baloghné Kovács Éva tanárnő  

KREATÍV FELADAT 
Szabó Anita Mária tanítónő a 3.b osztályos diákjainak adott rajz órai feladataira érkezett legszebb munkákból vá-
logatott.  

Téma: Legdrágább otthonunk a Föld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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SZIGNUM OLDAL 

A JÁNOS VITÉZ IHLETE 
 

A János vitéz című elbeszélő költemény központi szerepet tölt 
be az ötödikes tananyagban évtizedek, sőt, talán generációk 
óta. 
Most lehetőséget kaptak diákjaim: eresszék el fantáziájukat, 
szárnyaljon képzeletük és írjanak vagy rajzoljanak az általuk 
elképzelt Tündérországról. 
Gazdag képzeletvilág elevenedik meg mind az írásokban, mind 
a festményekben, rajzokban. 
Az alábbiakban a legjobban sikerült képzőművészeti alkotásokat közöljük - minden kedves olvasó ámulására. 

Válogatta: Mészáros Ildikó tanárnő 

NYÁRI KERÉKPÁROS TÁBOR 
   A Szignum Kerékpáros Baráti Köre nyári tábort tervez 2021. július 26-30. között a Ve-
lencei-tóhoz. 
   Mindazok jelentkezését várjuk, akik napi 50-60 km kerékpározás mellett szívesen megis-
merkednének Velence, Martonvásár, Kápolnásnyék, Nadap, Sukoró, Pákozd, Gárdony, 
valamint a közeli Székesfehérvár látványosságaival, s esténként lelkesen lubickolnának is a 
sekély vizű, gyönyörű tóban. 

   Az oda- és visszautazás nagyrészt vonattal történik, a szállás iskolai tornateremben lesz. 
   A várható költség kb. 15-16 ezer Ft/fő, de iskolánk diákjai az alapítványtól támogatást kaphatnak. 
További információk Horváth János igazgatóhelyettestől kérhetők. 

 

VIZUÁLIS TÁBOROK – 2021 NYÁR 
 

Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Művészeti Műhely és a Szignum vizuális tehetség műhely vezetője várja a Szig-
num informatika termébe azokat a Szignum-os és külsős diákokat, érdeklődőket, tehetségeket, akik vizuális művésze-
tek, különösen a mozgókép, a film világában szeretnének az egy-egy hét alatt elmerülni, új ismereteket szerezni. Az 
intenzív 5 nap alatt a képszerkesztés fontos alapjai mellett a filmes ismeretek széles tárházát sajátíthatják el a részt-
vevők. Fotózás, filmezés, fotószerkesztés, filmvágás professzionális programokkal. Részletes információk a 0630/-
9383-105-ös telefonszámon és a czikax@gmail.com e-mail címen kaphatók. Jelentkezési határidő: május 31-ig. 
        Időpontok: 

Szignum I. - 2021. június 21-25-ig / hétfőtől, péntekig - 9:00-15:00-ig  
Helyszín: Szignum 
 
Szignum II. - 2021. július 5-9-ig / hétfőtől, péntekig - 9:00-15:00-ig  
Helyszín: Szignum 
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NYÁRRA HANGOLÓ 
HA ÚGY ÉRZED, SZÜKSÉGED VAN MÉG EGY KIS GYAKORLÁSRA, VAGY SZERETNÉL EGY-EGY TANTÁRGYBÓL TÖBB  

ISMERETRE SZERT TENNI, SZÍVESEN DOLGOZNÁL CSAPATBAN, MEGISMERKEDNÉL KÜLÖNBÖZŐ SZAKMÁKKAL, VAGY 

CSAK EGYSZERŰEN KÍVÁNCSI VAGY, MIRE VAGY MÉG KÉPES, AKKOR CSATLAKOZZ NYÁRI OKOSÍTÓ TÁBORUNKHOZ,  

LEGYÉL TE IS SZIGNUM(OK)OS!  

 

OKOSÍTÓ TÁBOR SZIGNUMOKOSOKNAK 

Időpont: 2021. június 21-25.  
Jelentkezési határidő: június 11.  
Helyszínei: SZIGNUM, Petőfi Park, József Attila Városi Könyvtár  
Naponta: hétfőtől-péntekig 8.00-16.00-ig 
Étkezés: ebéd  
Ajánlott korosztály: 1-8. évfolyam 
Létszám: 15-30 fő  
 
A Szignum Okosító Tábor megnyitja kapuit az intézmény tanulói számára. A táborba olyan diákokat várunk, akik a 
tanév tananyagait szeretnék kreatív és játékos módon gyakorolni, elmélyíteni. A táborban lehetőség van felzárkóz-
tatásra és kiegészítő tananyagok elsajátítására is az alábbi tantárgyakból: 

   A foglalkozások során biztosítjuk az élményszerű és szórakoztató tanulást, egyéb hasznos kikapcsolódást (pl. 
könyvtári foglalkozás), a közösségi élményt (mozgással járó csapatversenyek), a jó kedvet és kellemes pihenést. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a társas kommunikációra (projektben történő tanulás), a csapatszellemre (pl. számháború), 
a játékokra, a kreativitás (mókás kísérletek) kibontakoztatására. 
   Részvételi díj: 17.000 Ft/fő, amely tartalmazza a foglakozásokon való részvételt 8.00-14.00 óra között, a gyer-
mekfelügyeletet 14.00-16.00 óra között, az ahhoz szükséges eszközöket, anyagokat (pl. füzetek, íróeszköz, rajzlap, 
ragasztó stb.), valamint a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd). 
   A tábor programját a jelentkezők évfolyamai alapján állítjuk össze. Egy-egy évfolyamból korlátozottak a férőhe-
lyek, hogy más évfolyamból is fogadhassunk diákokat. Például, ha 20 alsós jelentkezik, de szeretne még ugyanennyi 
felsős is csatlakozni, akkor a maximum 30 fős határt nem tudjuk betartani. Éppen ezért a jelentkezés még nem jelenti 
automatikusan a táborba történő felvételt. Azt csak a jelentkezés határidejét követően tudjuk megállapítani. A jelent-
kezési lapon a tanuló évfolyama mellett azt is meg kell jelölni, hogy mely tantárgyakból szeretne felzárkóztatást 
kérni és/vagy kiegészítő tananyagot tanulni a táborozó. 
   Érdeklődni a táborvezetőnél lehet az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen: 
   Kerekesné Dócs Nikoletta, mobil: 06/70-617-8377, kerekesne.docs.nikoletta@szignum.hu   
   A részvételi szándékot az online jelentkezési lapon lehet jelezni, de az okosító programba bekerülés CSAK a rész-
vételi díj első részletének (50%) befizetésével válik véglegessé! 
Az 1. részlet (50%) befizetési határideje: május 10. 
A 2. részlet (50%) befizetési határideje: június 10. 
   A teljes összegből 10% kedvezményben részesülnek azok a gyerekek, akik testvérrel együtt jelentkeznek tábo-
runkba. 
   A létszám korlátozott (30 fő), végső jelentkezési határidő: június 10.  (Aki május 10. és június 10. között jelentkezik 
a táborba, annak a jelentkezés hetében kell befizetnie az első részletet!) 
 

Üdvözlettel: Kerekesné Dócs Nikoletta táborvezető 

Jelentkezni lehet: https://forms.gle/54Pw2EerPmMaChXQ7  
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NYÁRRA HANGOLÓ 
 

CSALÁDI ÉS NAGYSZÜLŐ-UNOKA TÁBOR  
KAROLINA ÉS SZIGNUM KÖZÖS NYÁRI TÁBORA 

2021. JÚLIUS 6-11. KÖZÖTT (5 ÉJSZAKA) 
PART HOTEL, BALATONLELLE, KÖZTÁRSASÁG U. 46. 

 
Kedves Családok! 
Idén is sokat gondolkodtunk azon, hogy a hagyományos, szeretett, 
önkéntességen és nagyszülőket is hívó családi együttléten alapuló 
táborunkat meghirdessük-e. Azzal a reménnyel indítjuk útra a je-
lentkezést, hogy július elején a vírushelyzet megengedi az együtt-
létet. 

 
   Ebben az évben külön szervezzük az ifjúsági tábort. 
A családi tábor helyszíne a Balaton-parttól 50 méterre lévő, kizárólagos használatunk-
ban lévő épület, amelyre a fenti néven (Part Hotel Balatonlelle) tudnak rákeresni. 
Az iskolanővéri értékek közül különösen figyelünk a tábor alatt:  
FELELŐS/TUDATOS/EGYÜTTMŰKÖDŐ/ALKOTÓ 
Ennek szellemében: a táborban „ökotudatosságra” törekszünk minden tevékenységünk-
ben 
Idei tábor fókuszai: 
• Fenntartható fejlődés 
• Az önkéntesség  
• Balaton (vízen, földön, levegőből) minden mennyiségben és módon 
• Neveléssel kapcsolatos kis csoportos foglalkozások felnőtteknek 
   A hagyományokhoz híven most is önkéntes alapon várjuk a szülők felajánlásait a napi programmal kapcsolatban. 
Az összesítést június elején megküldjük, a napi beosztást pedig a hagyományokhoz híven első este beszéljük meg. (Ha 
a vírushelyzet megengedi, akkor találkozunk is!) 
   A táborban karolinás szakácsnő vezetésével mi magunk készítjük el a reggelit és a vacsorát - beosztás szerint. 
Ezért minden felnőttől (gyerek segítséggel) kérünk önkéntes szolgálatot az étkezések körüli tennivalók végzésében 
(étel előkészítése, terítés, mosogatás).  
A  jelentkezési lapon felmérjük, hogy ki mit vállal a közös konyhai szolgálaton kívül (program a helyszínen, kirándu-
lás szervezése konkrét úticéllal a környéken, stb…), ill. lehet kérni is az elmúlt évek jó gyakorlataiból (pl. esti mese, 
báb, kézműves program). 
Ellátás: Első nap vacsorától utolsó nap reggeliig félpanzió (reggeli, vacsora). Jól felszerelt nagy konyha hűtőkkel a 
rendelkezésünkre áll. Szendvicseket reggelinél lehet csomagolni tízóraira, ebédre. Mindenkit kérünk arra, hogy a 
svédasztalos reggelihez hozzon abból, ami neki otthon „megtermett”(gyümölcs, méz, lekvár, zöldség stb.) 
Utazás: egyénileg telekocsival vagy tömegközlekedési eszközzel. 
A tábor 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, reg-
gelit, vacsorát és egyéb költségeket (pl. szervezési költség, szörfszállítás és karbantartás;  sup és szörfözési lehetősé-
get). 
Befizetés: A minimum 25.000 Ft/család foglalót április 30-ig kérjük befizetni az akkor jelzett módon. A teljes össze-
get július 2-ig szükséges befizetni. Az árat csak akkor tudjuk tartani, ha az elmúlt évekhez hasonlóan családokkal 
tudjuk megtölteni a tábort és a férőhelyeket teljesen ki tudjuk használni.  Ezért a befizetett részvételi díjat nem tud-
juk visszaadni, ha valaki mégsem tud eljönni a táborba vagy nem tud végig részt venni rajta. A helyek átadhatók 
egy - a feltételeket vállaló – másik családnak. 
 

Jelentkezni legkésőbb április 30-ig lehet az alább megadott linken. 
A jelentkezés elfogadásában csak a sorrend és a férőhely számít! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UtyriGY9hU-
kMJOt2njvEs1SVxGynHtEiaTnGTvE5WpUNTdMUDc3RDhURlFWSUowNE9QUk1ZMkhCUC4u 

 

Kérdésekre választ, vagy további információt a barati.eszter@szignum.hu, szegedi.agnes@karolinaiskola.hu vagy a 
titkarsag@karolinaiskola.hu  email címen lehet kérni. 
 

Most is nagyon szép napjaink lesznek, ha együtt önkéntesen dolgozunk! 
A találkozásig üdvözlettel a szervezők nevében: 

 

 Kinga nővér és Szegedi Ágnes  
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NYÁRRA HANGOLÓ 

 
BALATONI KÖZÖSSÉGI TÁBOR 

a Boldogasszony Iskolanővérek  
5-8. osztályt végzett  

diákjainak 
2021. július 11-16. 

 
Szállás: PART HOTEL, BALA-
TONLELLE, Köztársaság u. 46. 
3-4 ágyas, hűtővel felszerelt 
szobák (1 vagy 2 szobához 
tartozik egy zuhanyzó, WC) 
 

Utazás: vonattal, foglalt kocsikban 
 

Jelentkezési határidő: 2021. április 10. 
A táborozók létszáma 90 fő. A helyek betöltése jelentke-
zési sorrendben történik. A férőhelyek betöltése után még 
10 fő várólistára kerül, amelyről értesítjük a jelentkező-
ket. 
 

A tábor programja 
Strandolás a Balatonnál, sup, méta, foci, tábortűz, hajóki-
rándulás; napkezdő és záró imádság 
Minden nap angol nyelvű tábori szentmise lehetőség afri-
kai atyákkal 
 

Választható tematikus programok 
 

1. Kommunikáció angolul 
Fedezzük fel együtt, játszva, hogyan használhatjuk az 
angol nyelvet a mindennapokban: akár a Balaton körül is. 
Izgalmas, pörgős és változatos kihívásokkal várja óriási 
szeretettel és lelkesedéssel a nyelvszeretőket Reisz Mari-
ann, frissen végzett angol-francia szakos tanár. Ami biz-
tosan lesz: játék, mozgás, tanulás a természetben, kommu-
nikáció és támogató környezet. Buzdítjuk azokat is, akik 
még nem barátkoztak meg az angollal vagy egy kicsit 
tartanak tőle, hiszen ilyen környezetben, játékosan egy 
varázslatos kincsre lelhetnek önmagukban. 
 

2. Néptánc 
A tánc mindig fontos szerepet töltött be az emberek éle-
tében. A néptánc át- meg átszőtte az ünnepeket, de mun-
kás hétköznapokat is színesebbé tette. 
Ebben az altáborban elkezdheted tanulni, vagy gyako-
rolhatod és fejlődhetsz ebben a közösségi mozgásformá-
ban. A néptánc művészet, örömforrás és sport is egyben, 
amelynek az alapjait itt elsajátíthatod. A magyar hagyo-
mányok, gyökerek megismerése különösen fontos. Arra 
hívunk ebben az öt napban, hogy tanulj táncolni velünk - 
a makói Forgatós táncegyüttes szakmai vezetésével! 
 

3. Robotika 
A résztvevők a tábor hete alatt Tarczal-Márta Edit veze-
tésével megismerkedhetnek az Lego EV3 programozás 
alapjaival. A robot alapmozgásának megismerésén túl, 
szenzorok használata után, robot rallyn vehetnek részt, 
robot táncot koreografálhatnak. Kipróbálhatják magukat 
a First Lego League Challenge pályán is. 
 

4. Sport 
Egy szörftanfolyamon sajátíthatod el a windsurf alapo-
kat, amelyet Jancsó Gergely ifi magyar bajnok tart. 

Emellett egyéb szabadidős mozgásformákat is gyakor-
lunk, mint például a futás, foci, strandfoci, strandröplab-
da, méta - Balogh Csaba és Pour Zsuzsanna vezetésével. 
5. "Tanulni másoktól" - a sokszínű nemzetköziség 
 Henry, Mark, Martin atyák és Fidelis nővér vezetésével 
A három atya Nigériából jött Magyarországra, Pécsett 
tanulnak az orvosi egyetemen. Fidelis nővér közel egy 
évet szolgált Gambiában, Peruban és Szerbiában. Min-
dennap lehetőség lesz valami izgalmas dolgot megismer-
ni egy más kultúrából, élettapasztalatainkból. Beszélge-
tünk arról, milyen is a "missziós-lét" - milyen örömei, kihí-
vásai lehetnek. Milyen lehetőségeket rejt az önkéntesség. 
Hogyan vezet Isten az ismeretlenben is. Mindezt lehető-
ség szerint angolul vagy egyéb idegen nyelveken. 
 

Költsége 
- A tábor piaci ára 80.000 Ft+utazási költség 
- Az SSND iskolák (Karolina, Patrona, Svetits, Szignum) 
diákjainak a költség-hozzájárulás 45.000 Ft, amely az 
útiköltséget leszámítva minden kiadást tartalmaz: napi 
háromszori étkezést, szállást és az összes program díját. 
- Akik tehetik, fizessenek többet, ezzel támogatni tudják a 
kedvezménnyel táborozókat! 
 

Kedvezmények: 
Testvérpárok jelentkezése estén 40.000 Ft/fő+utazási 
költség 
Anyagi okokból senkit nem szeretnénk otthon hagyni. 
Ezért szükség szerint további támogatás kérhető. 
A tábordíj 50%-át április 30-ig kell befizetni, a fennma-
radó összeget június 10-ig. 
 

Visszatérítés: 
Ha a covid helyzet miatt elmarad a tábor, akkor a részt-
vevők a teljes befizetett összeget visszakapják. 
Amennyiben a diák nem tud eljönni a táborba - akármi-
lyen okból -, akkor csak akkor tudjuk visszaadni a részvé-
teli díjat, ha egy másik diák betölti a helyét. 
 

Kísérőtanárok és a szakmai programok vezetői: 
 

Balog Csaba (Patrona), Baráti Kinga nővér (Szignum), 
Miklai Attila (Szignum), Nyúl Fidelis nővér (Szignum), Sze-
gedi Ágnes (Karolina), Szűcs Péter (Karolina), Szűcsné T. 
Kis Gabriella (Szignum), Pour Zsuzsanna (Patrona), 
Tarczal-Márta Edit (Karolina), Forgatós Táncegyüttes két 
tanára, Henrypiro Ugokwe, Martin Adimorah, Mark 
Kingsley Okafor, Reisz Mariann, Reisz Piroska, Szászi Bá-
tor 
 

További információ: kinga@iskolanoverek.hu,  
+36 30 8642322 vagy a kísérő pedagógusoktól  
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NYÁRRA HANGOLÓ 

HA ÉHES VAGY A TUDOMÁNYRA ÉS A KÍSÉRLETEKRE, SZE-RETNÉD TUDNI, MI KÖZE A FOGSZABÁLYZÓNAK,  
A NAPSZEMÜVEGNEK, A SPORTCIPŐNEK ÉS MÉG SOK HASZNOS KÜTYÜNEK AZ ŰRKUTATÁSHOZ, VAGY KIPRÓBÁLNÁD, MILYEN 

LENNE ŰRHAJÓSKÉNT, AKKOR CSATLAKOZZ NYÁRI TUDÓS TÁBORUNKHOZ, ÉS LEGYÉL TE IS ŰRKADÉT!  
 

TUDOMÁNYOS TÁBOR ŰRKADÉTOKNAK 

Időpont: 2021. június 28. – július 2.  

Jelentkezési határidő: június 11.  

Helyszínei: Szignum, Szegedi Csillagvizsgáló 

Naponta: hétfőtől-péntekig 8.00 - 16.00-ig 

Étkezés: ebéd és naponta friss gyümölcs 

Ajánlott korosztály: 2., 3., 4., 5., 6. osztály 

Létszám: 15-30 fő  

A Szignum Űrkadét Kiképző Központ megnyitja kapuit a jövő űrnemzedék számára. A kiképzésre olyan lelkes és rá-
termett kadétokat várunk, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, szeretnek kísérletezni és rácsodálkozni a 
természet szépségeire, a világűr varázslatos világára. Az egyhetes kiképzés alatt a testet és az elmét is megeddzük, 
ahogyan az űrhajósok is teszik.  

A küldetéseket egyénileg és csapatokban kell majd teljesíteni. Lesznek szabadulószobás és számháborús feladatok, 
ahol a csapatoknak egymással versenyezve kell eljutniuk az űrállomásra. Készítünk távcsövet, holdport és űrslime-ot. 
Megnézzük, hogyan hasznosítjuk mindennapjainkban az űrkutatást, utolsó este pedig egy csillagvizsgálóba is elláto-
gatunk! A kalandok sokrétűek és izgalmasak lesznek! A kiképzés végén pedig minden űrkadétot felavatunk!  

Fedezd fel az Univerzum és az űrhajós élet szépségeit, ismerd meg saját képességeidet! Ha úgy gon-
dolod, képes leszel ezt a kihívást teljesíteni, tarts velünk! Megígérjük, hogy nem fogsz unatkozni és 
másképp nézel ezután a csillagos égboltra is! 

A foglalkozások során biztosítjuk a szórakoztató és egyben hasznos kikapcsolódást, a közösségi él-
ményt, a jó kedvet és kellemes pihenést. Nagy hangsúlyt fektetünk a társas kommunikációra, a csapatszellemre, a 
játékokra, a kreativitás kibontakoztatására. 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely tartalmazza a foglakozásokon való részvételt és kísérletekhez szükséges eszközö-
ket, anyagokat, valamint a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) és friss gyümölcsöt. A csillagvizsgálóban tett látoga-
tás választható és önköltséges. Csoportos belépődíj: 500 Ft/fő. 

Érdeklődni a táborvezetőnél lehet az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen: 

Kerekesné Dócs Nikoletta, mobil: 06/70-617-8377, kerekesne.docs.nikoletta@szignum.hu   

A részvételi szándékot az online jelentkezési lapon lehet jelezni, de az űrkadét programba bekerülés CSAK a részvé-
teli díj első részletének (50%) befizetésével válik véglegessé! 

Az 1. részlet (50%) befizetési határideje: május 10. 

A 2. részlet (50%) befizetési határideje: június 10. 

A teljes összegből 10% kedvezményben részesülnek azok a gyerekek, akik: 

• testvérrel együtt jelentkeznek táborunkba vagy 

• az elmúlt években legalább egyszer részt vettek a Szemfényvesztő tudományos táborunkban. 

A kedvezmények nem összevonhatóak! 

A létszám korlátozott (30 fő), végső jelentkezési határidő: június 10.  

(Aki május 10. és június 10. között jelentkezik a táborba, annak a jelentkezés hetében kell befizetnie az első részletet!) 

Üdvözlettel: Kerekesné Dócs Nikoletta táborvezető 

 

Jelentkezni lehet: https://forms.gle/Htg7cH8M29UFKbMK7  
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TÖLGYFÁKAT ÜLTETTEK EL A PLÉBÁNIAI ÖNKÉNTESEK MAKÓN 
 
   13. alkalommal rendezi meg Tesz Vesz Tavasz programját a Szeged-Csanádi Egyház-
megye, amely fennállásának 990. évfordulóját ünnepelte tavaly. Erre a dátumra emlé-
kezve, és a járványhelyzet miatt idénre áthelyezett Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus készületeként, 2020 fa elültetését tűzték ki célul az esemény szervezői. A kez-
deményezéshez csatlakoztak a makói római katolikus plébániák is; tagjaik március 
utolsó hétvégéjén tíz kocsányos tölgyet ültettek el három helyszínen. 
   Az újvárosi Szent László és a belvárosi Szent István templomok köré, valamint a Kálvária 
utcai temetőbe kerültek elhelyezésre azok a facsemeték, amelyeket a makói plébánia ka-
pott az egyházmegyétől. Az alapításának 990. évfordulóját ünneplő szervezet 2008 óta 
hirdeti meg azt a kezdeményezését, amely aktivitásra ösztönöz tavasszal csoportokat, in-
tézményeket, családokat szociális, kulturális és ökológiai területeken. 
   A járványhelyzet miatt most ezen célok közül csak az utóbbi valósulhatott meg. – A jubileum és a tavalyra tervezett 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus inspirálta az ötletet, hogy a Szeged-Csanádi püspökség területe 2020 kis fá-
val gazdagodjon. A kivitelezés pedig a hagyományos kerületi Tesz Vesz Tavasz keretein belül valósul meg, amelyre 
ezúttal a közösségünk is regisztrált – tájékoztatott Pálfai Zoltán. A római katolikus plébános elmondta, szerettek vol-
na ilyen módon is kapcsolódni a központi NEK készülethez, és itt helyben is emléket is állítani a jeles eseménynek; 
ezért minden elültetett fa keretére egy kis címkét tettek rövid leírással, dátummal és logóval ellátva. 
   A szervező Ifjúságpasztorációs Iroda a Tesz Vesz Tavasz idei céljaira a dél-alföldi klímát jól tűrő kocsányos tölgy-
csemetéket biztosított. – Most ezek nagyjából még csak ötven centisek, de akár 30 méterre is megnőhetnek és több 
száz évig is élhetnek majd. Ezen a területen őshonos fáról van szó, így minden reményünk megvan arra, hogy a kö-
vetkező generációk is élvezhetik majd az árnyékukat – avatott be Baranyi Katalin. 
  A plébániai önkéntes hozzátette, nagyon fontosnak tartják azokat a programokat, amelyek hozzájárulnak a zöl-
debb és egészségesebb környezet megteremtéséhez. A mai esemény jelentőségét számukra ezen túl az is tovább 
növelte, hogy egy biztonságos, szabadtéri akcióban vehettek részt, amely a közösségüket is erősítette.              Sz.A. 

HIT - ÉLET 

KREATÍV FELADAT 
 

Szabó Anita Mária tanítónő a 3.b osztályos diákok rajz órai, tematikus munkáiból adott közre válogatást. 
 

Téma: Március 22. a víz világnapja volt. Mire használják a családok az értékes, tiszta vizet? 



 

 

KREATÍV OLDAL 
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Baloghné Kovács Éva tanárnő diákjai legszebb rajz órai munkáiból válogatott.  

 
Téma: Az emberi test arányai. Dombormű anyagból vagy gyurmából (6.a) 

Téma: Sandro Botticelli: Vénusz születése (esetleg újragondolva) és tavaszi virágcsokor (6.a) 

Téma: Görög váza, amfora (5.a) 

 

Győrfi Józsefné Mónika néni az 1.b osztályos diákok legötletesebb munkáit mutatja be: 
 



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB – 

 
 

A XX. SZÁZAD NAGY FELFEDEZŐI: 
Április: Douglas Carl Engelbart 
   Amerikai mérnök, feltaláló 
és internetes szakember volt, 
aki az ember és számítógép 
közötti interakciókra irányuló 
kutatásaival vált ismertté. 
Nevéhez fűződik a számító-
gépeknél használt egér fel-
találása.  
   Engelbart, hogy megkönnyítse a számítógépek haszná-
latát, úgy gondolta, hogy kell egy olyan eszköz, amellyel 
az emberek kényelmesebben tudnak dolgozni, egy esz-
köz, amellyel a mutatót a képernyőn mozgatni lehet. Ak-
kor már létezett a botkormány és a fényceruza, de eze-
ket nem tartotta elég hatékonynak. Ez az új eszköz, 
amely nélkül ma szinte nem is lehetne számítógépet hasz-
nálni, az általa tervezett egér lett, amelyet kezdetben "x-
y pozicionálónak" nevezett. Az első egerek még fémkari-
kával működtek, és csak később cserélték ezt golyóra. 
Majd az az igény is felmerült, hogy az egeret ne kelljen 
vezetékkel kapcsolni a géphez. Ma már az infravörös és 
a vezeték nélkül egerek a legelterjedtebbek.  
   1968-ban pattant ki a 
fejéből az ötlet, és annak 
rendje és módja szerint sza-
badalmaztatta is a talál-
mányt. Szerencsétlenségére 
viszont 1987-ben – még a 
tömeggyártás megkezdése 
előtt – lejárt a szabadalom. 
Engelbart tevékenységéért megkapta a rangos Turing-
díjat, az MIT-Lemelson díjat, majd az IEEE Neumann János
-díját. 
 
Gondolatok az édesanyáról: 

• Csöpp kis kezed tenyeremben, elfér 
benne egy az egyben. Nem is tudod, 
ki vagy nekem, mennyi jót is teszel 
velem. 

• Az anyai szeretet puha, könnyű fá-
tyol a szív és a mennyei Atya között. 

• Az anya szeretete béke. Nem kell, 
hogy elnyerd, nem kell, hogy kiérdemeld. 

• Az anya-gyermek szeretet a legcsodálatosabb dolog a 
világon, amelyet sem idő, sem távolság nem képes 
megszüntetni. 

• Hallgasd az idő csendjét, csodáld a cseppek mindensé-
gét…  

 
FEDEZD FEL MAGAD KÖRÜL:  

A világot – Szerezz új tapasztalatokat, keresd a lehető-
ségeket, küzdd le a benned lévő ellenállást!  
Töltsd ki a napjaidat minél változatosabban, beszélgess 
a barátaiddal, öltözz fel sportosan, és irány futni, ha ép-

pen ahhoz van kedved 
vagy pattanj a kerék-
párodra, s máris kinyílik 
előtted a világ, észreve-
szed a természet csodáit 
körülötted. Hidd el, 
hogy van számos ötle-
ted, amiket csak meg kell valósítanod! 
 

Egy perc humor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gyere, olvass velünk! 

Könyvajánló: Ecsédi Orsolya: Meleg a helyzet! – 
Pokkernapló I. (Egy ördögfajzat feljegyzései) 

 

Ez I., azaz Rettegett GONI naplója!!! 
(Pokol, nyolcadik bugyor, lávaszö-
kőkút mellett balra.) 
Mindenki másnak el a 
- kezekkel, 
- karmokkal, 
- patákkal, 
- tépőfogakkal, 
- vér- és velőszívó szájszervekkel 
és minden más lapozásra, markolá-
szásra vagy kaparászásra alkal-
mas nyúlvánnyal! 
Mert SZIGORÚAN BIZALMAS! 
(És veszélyes is! Aki beleolvas, an-
nak leolvad a szemöldöke, és rémálmai lesznek! 
Ráadásul ugyanazok, amik nekem, mert ide igenis leírom, 
amit nem mondhatok el senkinek! Én szóltam!!!) 
   Goni egy totál rossz ördögkölyök, aki képtelen leszokni 
a jóságról. Rémálom tud lenni az élete, mert folyton elbu-
kik a gonoszságban. Vajon lesz belőle vérbeli pokolfaj-
zat?  

Húsvét online-osan: 3. b módra 
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Szalainé Bálint Rózsa tanítónő a 2.b osztályos diákok legötletesebb munkáiból válogatott.  
 

Téma: Kismadár, kiscsirke papírból 
 

Téma: Virágzó, tavaszi fák festése 

Húsvét online-osan 3.b módra 

Közreadta: Borsosné Majoros Melinda tanárnő 
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KREATÍV OLDAL 


