
 

 

  

XVII. évfolyam 5. szám 2021. május 

2020/2021: FELFEDEZŐK ÉVE 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

 

„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. 
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, csele-
kedni, hogy mindennek javára legyél. 
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a 
létra.” 

(Weöres Sándor) 
GYERMEKNAP: Május utolsó vasárnapja 

„Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik 
feladatokat. Inkább tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen végtelen-
sége iránt.” 

 (Antoine de Saint-Exupéry) 
PEDAGÓGUSNAP: Június első vasárnapja 

NYÁRI PAPÍRGYŰJTÉS A SZIGNUM-BAN! 
 

 Ideje: 2021. június 7-8-9-én, hétfőtől szerdáig 15.00-16.15-ig! Hozz minél több színes vagy 
fekete-fehér újságot kötegbe kötve és légy Te is környezettudatos! 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
 

   A makói Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola végzős tanulói a 2020/2021-es tanévben: 
 
8.a osztály: Bokor Richárd, Dragic Sara, Fodor Adrián László, Kerekes Ákos István, Kis-Jakab Péter Zalán, Kurai 
Gabriella, Kurai Levente Keve, Lenhardt Ákos, Nagy Kristóf Iván, Nándori Gellért, Olasz László, Ruszkai-Török Mar-
cell, Schwarczkopf Gitta, Suba Benjamin, Szekeres Lázár, Tóth-Kása Ádám, Varga Sándor Zalán  
Osztályfőnökük: Gulyásné Auffenberg Noémi, társosztályfőnök: Varga Beáta 
 
8.b osztály: Bakos Csenge, Bárdi Miklós, Dobó Dániel, Erdei Renáta Enikő, Farkas Kármen Karina, Forgács Regina, 
Gardi Ákos, Gulyás Regina, Hudák Mátyás, Kádár Kende Ádám, Kiss Boglárka, Koczkás Kíra Fanni, Krobák Ágnes, 
Szabó László Tamás, Szántó Márk, Zvertyel Zoltán  
Osztályfőnökük: Nándori Gáborné, társosztályfőnök: Vigh Istvánné 
 

Szabadtéri ballagási ünnepségükre 2021. június 12-én, szombaton kerül sor.  

 
SZABÓ LŐRINC:  

NYÁR 
 

Nyár. Kert. Csönd. Dél. 
Ég. Föld. Fák. Szél. 

Méh döng. Gyík vár. 
Pók ring. Légy száll. 

Jó itt. Nincs más 
csak a kis ház. 

Kint csönd és fény. 
Bent te meg én. 

BENEDEK ELEK:  
PÜNKÖSDI HARANGOK  

(részlet) 
 

„Piros pünkösd vasárnapján 
Szálljon reánk a szentlélek, 

S térdre hullva mondjunk hálát 
A mindenség Istenének.” 

 
Május fotója: 

A Makó-belvárosi Szent István 
Király templom pünkösdi kapuja 



 

 

FÓKUSZ: ÚJRA EGYÜTT A KÖZÖSSÉG 

- 2 - 

A SZIGNUM FELSŐSEI IS VISSZATÉRTEK AZ ISKOLÁBA 
 

   Az alsó tagozatos diákok után május 10-én a felsősök is visszatértek az iskolákba 
országszerte, így Makón, a Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskolába is, ahol 
több mint 150 tanuló ült vissza az iskolapadba a mai naptól. 
   Majorosné Rácz Krisztina portálunknak elárulta, úgy látta reggel a gyerekeken, 
hogy nagy örömmel fogadták, hogy visszatérhettek az iskolába, amit nagy ováció 
övezett, illetve nagyon sok mondanivalójuk is volt a tanulóknak. 
   – Száz százalékban visszajöttek a diákok, nálunk nem nagyon élnek azzal a lehető-
séggel, hogy otthon maradjanak, ennek mi örülünk – tudtuk meg az igazgatótól, aki kérdésünkre elmondta, működő-
képes órarenddel rendelkeznek, ami kapcsán nem igényelt különösebb felkészülést az, hogy visszatérnek a diákok, 
gond nélkül vissza tudtak állni az eredeti működésre. 
   Mint hozzátette, az alsó tagozatosok az elmúlt három hetet intenzíven az iskolában töltötték, az ő működési rendjük 
ebben az időszakban elég speciálisan alakult, de most már ők is a hagyományos órarend szerint tanulnak. 
   – A digitális kihívás szerintem most az egész világon egy új szegmense az oktatási 
kultúrának. Azt látjuk, hogy az elmúlt 14 hónapban nagyon sokat fejlődtünk – emelte ki 
Majorosné Rácz Krisztina, aki rámutatott: remek felülettel rendelkeznek, amivel egysé-
ges platformon keresztül fejlődtek a kollégák és a diákok is. 
   Az igazgató reményét fejezte ki, hogy egy-két nap alatt visszaintegrálódnak a gye-
rekek és fel tudják venni a fonalat, és az előttük álló néhány hét elég lesz arra, hogy 
lekerekítsék a feladatokat. 
   Az 5. b osztályos Varga-Harsányi Laura is örömét fejezte ki, hogy visszatérhetett az 
iskolába, hiszen nem tartotta a legjobbnak a digitális oktatást, ráadásul itt vannak a barátai, akikkel így élőben is 
tudja tartani a kapcsolatot, bár – mint megtudtuk tőle – az online oktatás során is tartották a kapcsolatot és segítet-
ték is egymást. 

Szöveg, fotó forrása: Kiss Dániel - Makó Híradó 

 

SZABADTÉRI PROGRAMOKKAL ÜNNEPELT A SZIGNUM 
 
 

   Boldog Gerhardinger Terézia anyára, a Boldogasszony Iskolanő-
vérek rendalapítójára emlékezett május első hetében a Szignum 
alsó tagozata. Az idei első közösségi alkalmon a hagyományoknak 
megfelelően a Maros-parton várták játékos és ismeretterjesztő fel-
adatok a diákokat.  
   Május 9-e a Boldogasszony Iskolanővérek rendalapítójának, Bol-
dog Gerhardinger Teréziának az égi születésnapja. Az alkalomhoz 
kapcsolódva, minden esztendőben a Maros-parton vesz részt a 
Szignum közössége egy sportos, játékos programon.  Az osztályok 
ezúttal is kerékpárral és gyalogosan, zászlókkal zarándokoltak a 
folyópartra A járványügyi rendelkezések miatt, az idén csak az 
alsó tagozatosok ünnepeltek együtt, akiket ügyességi feladatokkal 
és szabadtéri szentmisével várt a szervező nővérközösség és a se-
gítő nyolcadikosok.  
   A kerettörténet és minden állomás feladványa Terézia anyához 
és ahhoz a korhoz kapcsolódott, amelyben Boldog Gerhardinger 
Karolina élt. Az osztályok forgószínpad-szerűen haladtak végig a 
próbákon, amelyet a nyolcadikos tanulók vezettek; az új ismeretek-
ben is bővelkedő délelőttöt szabadtéri szentmise zárt két helyszí-
nen.  
   A tarisznyás ebédet követően csapatjátékokkal folytatódott az 
ünneplés, felnőttek és diákok egyaránt élvezték a májusi napsütést, 
a természetben szabadon töltött időt.                                  (Sz.A.) 
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FÖLDÖN, VÍZEN... 

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 
Kéréseikkel, kérdéseikkel bátran 

forduljanak hozzánk! 

KERÉKPÁRRAL JÁRTAK AZ ÖRÖM ÚTJÁN 
 

   Templomtól templomig, Makótól Marosleléig haladva tartottak május 8-án, szombat 
délután bicajos zarándoklatot. Az öröm útja elnevezésű programot a helyi belvárosi 
római katolikus plébánia hirdette meg. A résztvevők 14 állomáson csodálkozhattak rá 
az élet és a természet szépségeire. 
   A különleges eseményt egy katolikus ájtatosság inspirálta, amelyet a húsvét és a pünkösd 
közötti ötven napban szoktak végezni. – Az öröm útja 14 stációból áll, hasonlóan a nagy-
böjti időben végzett keresztúthoz. De amíg utóbbiban Jézus szenvedésére emlékezünk, most 
a vele való találkozás boldogságát próbáljuk megélni. A ráhangolódásban nagy segítsé-
günkre van a környezet is  – avatott be Pálfai Zoltán. A plébánostól megtudtuk, az alap-
gondolat egy belga katolikus paptól származik, akinek elmélkedését az ezredfordulón 
konkretizálták történésekké. A 14 esemény: a feltámadás, az üres sírban hagyott leplek 
tapasztalata, Mária Magdolna találkozása, az emmauszi tanítványok, a kenyértörésben 
való felismerés, az apostolokkal való találkozás, a küldetés a bűnök bocsánatára, Tamás 
története, a Tibériás tavi jelenés, a Péternek adott hatalom, a keresztelési parancs, a 
mennybemenetel, a Szentlélek-várás Máriával és a Szentlélek eljövetele.  
   A szombat délutáni túrán ezen történések köré szerveződött egy-egy megállóhely, miköz-
ben a résztvevők kerékpárral teljesítették a Makó-Maroslele távolságot. – Ez a feltámadás 
témájához kapcsolódva egy közösségépítő zarándoklat. Alkalom arra, hogy megtapasztal-
juk az úton levést, közben az egyes stációknál a hallottakon elgondolkozzunk és közben együtt legyünk. A pihenőknél 
a tematikához kapcsolódva csapatokban különböző feladatokat is megoldunk – foglalta össze Szirbikné Baranyi Éva 
és Szabóki Melinda. Az esemény szervezői elárulták, egy tartalmas programot állítottak össze, amelyre megszólítot-
ták az érdeklődő családokat, a plébánia fiataljait, a bérmálkozásra készülőket és a mozogni vágyókat. Utóbbiak 
közül Tóth Viktor értékelt: - Szerintem nagyon jó ötlet volt sportolással egybekötni az ismeretszerzést. Szeretek kerék-
pározni, a családommal is gyakran megyünk túrázni – avatott be a negyedikes diák.  
  Az öröm útján Makón harmincan járták be, akiket a megtett táv nem csak örömmel, közösséggel és élményekkel, de 
lelkiekben is gazdagított.                                                                                                                    Szabó Anita 

KERÉKPÁROS FOGLALKOZÁST TARTOTTAK 
A KRESZ munkafüzethez kapcsolódva, évek óta tart elméleti és gyakorlati közlekedési ismereteket Horváth János 
igazgatóhelyettes a negyedik évfolyamosoknak. A két osztály tagjai idén a Szignum udvarán tették próbára tudásu-
kat és oldottak meg ügyességi feladatokat is a szép időben. 
 

NYÁRI KERÉKPÁROS TÁBOR 
   A Szignum Kerékpáros Baráti Köre nyári tábort tervez 2021. július 26-30. között a Velencei-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 kollégiumban lesz. 
   A várható költség kb. 18 ezer Ft/fő, de iskolánk diákjai az alapítványtól támogatást 
kaphatnak. 
További információk Horváth János igazgatóhelyettestől kérhetők. 

CSALÁDI ÉS NAGYSZÜLŐ-UNOKA 
TÁBOR A BALATONNÁL 

 

2021. július 6-11. között 
 

PART HOTEL  
BALATONLELLE  

Köztársaság u. 46 
 

Részletek és jelentkezés a 
www.szignum.hu oldalon 
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VIZUÁLIS TÁBOROK – 2021 NYÁR 
 

   Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Művészeti Műhely és a Szignum vizuális tehetség műhely vezetője várja a 
Szignum informatika termébe azokat a szignumos és külsős diákokat, érdeklődőket, tehetségeket, akik vizuális művé-
szetek, 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 
résztvevők. Fotózás, filmezés, fotószerkesztés, filmvágás professzionális programokkal. Részletes információk a 
0630/9383-105-ös telefonszámon és a czikax@gmail.com e-mail címen kaphatók.  
 
        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 

 

HITTAN TÁBOR  
2021. július 12-16. között 

 
Jézus nyomában 

Minden nap(ra) egy csoda 
 
Napközis táborba várjuk azokat 
alsós diákokat, akik egy héten 
át örömmel járnak Jézus nyomá-
ban. 
  

Az útvonal: ima, szentírásolva-
sás, csodák felismerése, kreatív 
kézműves foglalkozás, beszélge-
tés, közös játék, énektanulás, 
templomlátogatás és néhány 
meglepetés. 
 

Jelentkezési határidő: június 07. 
 

Helyszín: Szignum 
 

Étkezés: ebéd  
(tízórait, uzsonnát hozni kell) 
 

Létszám: 15-30 fő 
 

Részvételi díj: 10000 Ft 
 

Jelentkezés már most:  
a hittan tanítónál, vagy 

reiszne.surinas.piroska@szignum.hu 
e-mail címen. 

 

Gyere, menjünk együtt az úton! 

Kiadja:  Szignum Kéttannyelvű Egyházi 
Általános Iskola, Makó, Szent István tér 14 - 
16. Telefon: 06 - 62/213-052, e-mail,web: 

szignum@szignum.hu, www.szignum.hu 
Felelős kiadó:  Majorosné Rácz Krisztina, 
Szerkesztő: Szabó Anita, Fotó:  Majoros 

Márton, Mészáros Ildikó, Tördelés: Hudák 
Szabolcs, Korrektúra: Horváth János 

NYÁRRA HANGOLÓ 
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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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2. ERASMUS VIRTUÁLIS MOBILITÁS 
 

   2021. május 19-21. között hat iskola tanárai és tanulói kapcsolódtak be abba a nemzetkö-
zi projekttalálkozóba, melynek ezúttal a török iskola volt a szervezője. A szignumosokon kívül 
török, lengyel, román, olasz és spanyol részvevőkkel zajlott a találkozó.  
   Az első napon az ilyenkor szokásos bemutatkozók zajlottak, melyen a török iskola tanárai 
énekeltek, megismertük városuk, Fethiye nevezetességeit és táncait. A Szignum nyolc hetedi-
kes tanulója is ügyesen oldotta meg az angol nyelvű prezentáció előadását. 
   Rövid szünet után máris áttértünk a találkozó szakmai részére. Online foglalkozás kereté-
ben ismerkedtünk meg a legnépszerűbb, ingyenesen használható Web 2.0 alkalmazásokkal. 
A sok bemutatott, kooperatív tanulásra kifejlesztett online felület között jónéhányat ki is pró-
báltunk. A résztvevők lelkesen fedezték fel a Padlet, Mentimeter, Postermywall, ToonyTool, 
Quizizz és a többi remek alkalmazás lehetőségeit.  

   A napot egy Törökországról szóló érdekesség gyűjtemény megtekintésével zártuk. 
   A második napon a Scratch nevű játékfejlesztő felületről tartott foglalkozást egy szakember. A gyerekek körében 
népszerű alkalmazás játékos módon ismerteti meg velünk a programozás alapjait. 
   Később a projekt hatásait értékelő kérdőívet töltöttünk ki, illetve az iskolák kibermentor tanulói mutatták be pre-
zentációikat. Iskolánkat Siket Mira Liliána és Kis Ramóna képviselte a szignumos tanulók videójátékozással kapcsola-
tos szokásairól készített felmérés bemutatásával. 
   A záró napon folytattuk a Scratch-en a programozást, előadást hallgattunk az eTwinning és a TwinSpace haszná-
latáról, és megvitattuk a soron következő jó gyakorlat témáját. 
   A napot egy játékos, vidám, ugyanakkor érzelmektől és megható szavaktól sem mentes záró ünnepséggel fejeztük 
be. 
   Összességében elmondhatjuk, hogy a második virtuális találkozó jól sikerült, a résztvevők sokat tanulhattak a felkí-
nált témákból. A találkozó virtuális jellegéből következően sajnos előfordultak technikai nehézségek, de a projekt 
életének és hatásainak magas színvonalon való tartása végett kétség kívül szükség van rá. Reméljük, a vírushelyzet 
lecsengése után őszre lehetőségünk lesz immár személyesen is találkoznunk a távoli iskolák tanulóival és tanáraival. 
Iskolánkat a három nap folyamán a következő tanulók képviselték: Bartha Ágota Flóra, Juhász Laura, Kis Gabriella 
Luca, Kis Ramóna, Siket Mira Liliána, Tamás Enikő, Vizi Gréta, Weszely Mária Sarolta. Munkájukat Dulka Árpád és 
Gulyás Attila tanárok koordinálták. 
   A program a 2019-1-ES01-KA229-064699_3 számú „Cybersecurity Schools” c. Erasmus+ projekt keretében való-
sult meg.                                                                                                    Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

PÁLYÁZATI OLDAL 

 

ÚJABB FILMES SIKER 
 

Spanyolországban, 
a gyermek és ifjú-
sági vizuális iskolák 
számára kiírt nem-
zetközi filmfesztiválon, a közel 200 nevezett film 
közül, a legjobb 62 közé választották Kanton Szi-
lárd Bonifác "Bogáncs" c. rövidfilmjét.  
   A fesztivál idén online kerül megrendezésre, 
2021. június 24-26. között. Gratulálunk az alkotó-
nak és mesterének, Czibolya Kálmánnak! 

 

VOLT TANÍTVÁNYAINK  
DOKUMENTUMFILMJE  

DÖNTŐBE KERÜLT 
 

   A 16. Országos Középiskolai 
Filmszemlére nevezett 125 film 
közül Halmágyi Gábor és Tanács 
Barnabás "A zene mindenkié" c. dokumentumfilmjét beválasz-
tották a 2021. május 15-16-án online megrendezésre kerülő 
szemle döntőjébe.  
   Gratulálunk az alkotóknak, akik a Makói Videó és Művészeti 
Műhely tagjai és mesterüknek, Czibolya Kálmánnak is. 



 

 

„ISKOLA HATÁROK NÉLKÜL”  
ERASMUS NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ A SZIGNUMBAN 

 
   Iskolánk a házigazdája az „Education without Borders” nevű Erasmus+ nemzetközi találkozó-
nak, amelyet 2021. május 24. és 28. között tartunk négy iskola részvételével. 
   A találkozó vegyes mobilitásnak számít, mivel 2 román iskola csoportja személyesen vesz 
részt, míg a Franciaországból és az Egyesült Királyságból származó partnerek virtuálisan csat-
lakoznak hozzánk néhány foglalkozás ideje alatt. 
   Témája az "aktív állampolgárság", és ezen belül az önkéntes tevékenységekre fogunk össz-
pontosítani. Ezt a vonulatot fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó szervezeteket támogató 
jótékonysági képeslapok létrehozásával erősítjük, illetve szemetet gyűjtünk a tiszta környeze-
tért. 

   Az első napon a bemutatkozáson, az ismerkedésen volt a hangsúly: prezentációk és rövid tánc, ének és egyéb elő-
adások követték egymást. Iskolánkból Nándor Gellért a Rubik-kocka villámgyors kirakását mutatta be. 
   Délután barátságos focimeccset szerveztünk, melyen a 8.a osztály és a vendég román gyerekek alkotta vegyes 
csapatok vívtak izgalmas mérkőzést. 
   Járványügyi szempontból fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a találkozó programjaira iskolánkból csak egy osztályt 
vonunk be aktívan, illetve a legtöbb aktivitást a szabadban rendezünk meg.  

Gulyás Attila tanár úr, pályázati referens 

- 7 - 

ERASMUS + 

 

MEGMUTATTUK BUDAPESTET… 
 

   A romániai Moreniből érkezett pünkösdvasárnap egy csapatnyi vendégünk – két isko-
lából 12 diák és 4 tanár érkezett az Education without Borders Erasmus-projekt kereté-
ben. Ők pünkösd hétfőjén Budapestre vágytak, ezért Horváth János tanár úrral gyorsan 
összeállítottunk egy programot számukra. 
   Korábbi tanítványunkkal, Halmágyi Gáborral már a hétvége egy részét is a program 
kivitelezésének szenteltük: már péntektől anyagot gyűjtöttünk, válogattunk, angolosítot-
tunk, le- és feltöltöttünk, szerkesztettünk, hogy minél inkább kedvében járhassunk a kis 
csapatnak. 
   Mindketten ismertük már az ottani tanárokat: két éve mi vendégeskedtünk náluk Gu-
lyás Attila tanár úr és Dominika nővér társaságában, valamint Réunion-beli és angol diá-
kok körében. A Szignum diákjai közül Gáboron kívül Baranyi Márkó, Szabó Bernadett és 
Fekete Vivien vett részt a romániai utazáson.  
   Nagyon szép emlékekben részesültünk akkor – így igyekeztünk mi is a legszebb helyszíneket 
megmutatni vendégeinknek. Sajnos a vírus-helyzet nem tette lehetővé azt, hogy bejussunk az 
épületek belsejébe, így a délelőttöt a Margitszigeten töltöttük, majd átsétálva a Margit-hídon 
az Országházat néztük meg. Itt pazar képek készültek – öröm, hogy most sehol nem volt feláll-
ványozva az épület. Nem így az Operaház, azt háló borította. Fentről a várból, a Halászbás-
tyáról viszont szépen látszott a Szent István bazilika is. A Hősök terétől a Vajdahunyad vára 
mellett az állatkertig sétáltunk, majd busszal felmentünk a Halászbástyához. 
   A fenti látnivalókról infó-grafikákat készített Gábor angolul, valamint az általam három leg-
szebbnek ítélt Arany-verset (Mátyás anyja, Családi kör, A walesi bárdok) kapták ajándékba 
román és magyar nyelven barátaink. 
   Az élmények még az éhséget is feledtették a gyerekekkel és tanárokkal, és bizony a 
cseperésző eső sem szegte kedvüket – példát kaptunk kitartásból és rátermettségből, hiszen a 
teljes túra 38 km-es szakaszából 11 km-t gyalog tettünk meg. 
   Köszönöm a szép élményeket és – remélem – hasonlóan szép emlékeket szereztünk mind a 16 
résztvevőnek. 
 

Mészáros Ildikó tanárnő 
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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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PAPSZENTELÉST, KERESZTELŐT ÉS ELSŐÁLDOZÁST ÜNNEPELTEK A MAKÓI GÖRÖGKATOLIKUSOK 
 

   Baranyi-Bozi Károly diakónust a május 16-i Szent Liturgián szentelte áldozópappá Kocsis Fü-
löp érsek-metropolita. Az alkalmon került sor Károly atya első gyermekének, János Pálnak a 
keresztelőjére és az egyházközség egy fiatal tagjának elsőáldozására is. 
   26 esztendő után újra papszentelésnek lehettek tanúi a makói görögkatolikusok; Baranyi-
Bozi Károly személyében újabb lelkipásztorral gazdagodott közösségük. A diakónus tavaly 
augusztusban kezdte meg szolgálatát Makón, ahol a hitoktatásban és különböző szociális 
tevékenységekben vett részt és készült az egyházi rend következő lépcsőfokára, a pap-
ságra. – Egy nagyon jólelkű fiatalembert ismerhettünk meg a személyében, aki a kapott 
feladatait mindig lelkiismeretesen elvégezte. Mindenben lehetett a munkájára, a lelkesedé-
sére számítani – tudtuk meg Biró Istvántól. A parókus elmondta, a helyi közösség is nyitottan 
fogadta a diakónust és a feleségét, Szilvit, akik gyorsan beilleszkedtek közéjük.    
   Talán ennek is köszönhető, hogy az egyházközség rendkívül lelkesen készült a mostani, 
nem mindennapinak számító eseményre: festési, javítási munkálatokat végeztek, énekeket 
gyakoroltak és feldíszítették a templomot is. 
   A Szent Liturgiában először a keresztelésre került sor: Kocsis Fülöp érsek-metropolita szol-
gáltatta ki a szentséget a Baranyi-Bozi házaspár első gyermekének, János Pálnak.  A püs-
pök atya ezután végezte a papszentelést; a mozzanatok összefűzése egy családon és szer-
tartáson belül, tette igazán különlegessé a vasárnapi eseményt. Kocsis Fülöp szentbeszédé-
ben a papi hivatással kapcsolatban kiemelte, minden elöljárónak elsősorban önmagára kell 
vigyáznia, vagyis önmagából kell felépítenie mindazt, amit hirdetni akar. – Maga a Szent-
lélek az, aki a nyáj, a közösség őrzését rábízza a papra. Emiatt annak egészen más, isteni felelőssége van, felada-
taihoz pedig erőt és eszközöket is kap. Aki ezt tudatosítja magában, sosem keseredik el, hiszen tisztában van azzal, 
hogy a Szentlélek munkálkodik a tevékenysége nyomán – emelte ki az érsek-metropolita. Kocsis Fülöp hangsúlyozta, 
nagy felelősséget is jelent azokat az embereket vezetni, akiket Krisztus a saját vére által szerzett. 
   Az ünnepi délelőtt az egyházközség egyik fiatal tagja számára is meghatározó volt; az első gyónását követően 
vált elsőáldozóvá Horváth Levéd. – Nagyon boldog vagyok, hogy ez megtörtént. Már vártam és örülök, hogy az 
egész család most velem együtt ünnepel – értékelt a Szignum harmadikos tanulója.                                 Szabó Anita 

HIT - ÉLET 

 

MINDENRE KÉPES HÍREK 
 

Köszöntő anyák napján 
   Május első vasárnapján a belvárosi római katolikus templomban, a 9 órás szentmise vé-
gén a Szignum másodikosai köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat.  
   A verses összeállítás mellé egy kedves kreatív ajándék is járt az ünnepelteknek.  
   Az osztályokat Kúszné Nagy Tímea és Reiszné Surinás Piroska pedagógusok készítették 
fel. 
  

Bálint Sándor-vándorkiállítás érkezett a Szignumba 
   A boldoggá avatás előtt álló neves néprajzkutató, művészettör-
ténész életét bemutató tárlatot mutattak be iskolánk aulájában. A 
Szeged-Csanádi Egyházmegye által támogatott vándorkiállítás az 
Alföld néprajzát és vallási hagyományait kutató Bálint Sándor 
életútját, munkásságát tíz darabból álló, roll up sorozaton keresz-
tül ismertette.  

 
Ünnep a közösségben 

   Urunk Mennybemenetelének ünnepén 11 diákunk járult első szentáldo-
zásához. 
 

Megjelent a Bizalom és Bátorság tavaszi száma 
A Boldogasszony Iskolanővérek lapja ismét számos érdekes témát kínál; 
köztük négy nyolcadikos, ballagó diákunk is felidézi emlékeit a Szignum-
ban töltött éveiről.  
 

Brzózka Marek kollégánk családja könyvben szerepel 
   A szegedi egyházi közösség köréből megjelent kötet címe: Vereb István: Szeretet-
kapcsolat A családok nagykönyve, amelyben a "Kisgyermekek a családban" témában nyi-
latkoznak. 



 

 

CSAK KREATÍVAN! 
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Szalainé Bálint Rózsa tanítónő a 2.b osztályos diákok  
legötletesebb munkáit mutatja be. 

Téma: saját kéz dekorálása mintákkal, egyedi ötletek alapján 

Baloghné Kovács Éva tanárnő a diákjainak adott 
rajz órai feladataira érkezett legszebb munkákból 

válogatott.  
Téma: Anyák napi emberábrázolás (5.a) 

Téma: Portré zöldségből, gyümölcsből (5.a) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Téma: Rokokó tapéta minta (6.a) 

Téma: Anyák napi emberábrázolás (6.a) 

Téma: Portré zöldségből, gyümölcsből (6.a) 

BIRTOKBA VETTÉK A 2.B-SEK ÉS A 7.B-SEK AZ OLVASÓTERMET 

 

 

 

Közreadta: Mészáros Ildikó tanárnő 

VIRÁGOS HANGULATBAN 
   Fokozatosan szépül a Szignum környezete: az iskola előtti tér 
és a belső udvar ládái is szebbnél szebb virágokkal népesül-
tek be.  



 

 

SZIGNUM OLDAL 

FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB  

 
A XX. SZÁZAD NAGY FELFEDEZŐI: 
Május: Štefan Banič 
   Az ejtőernyő olyan eszköz, mely légellenállásából vagy 
formájából adódóan, a rajta keletkező felhajtóerő révén 
biztonságos földet érési sebességre csökkenti az egyéb-
ként szabadon eső test zuhanását.  
Az ejtőernyő rövid története: 
   Sok ókori legenda és feljegyzés 
említ sikeres vagy valamely ok mi-
att sikertelen, textíliával vagy er-
nyőféleséggel fékezett ugrást. 
1250-ben Roger Bacon matemati-
kus fogalmazta meg az ejtőernyő 
fogalmát, valamint, hogy homorú 
felületet célszerű használni. 1470 
körül keletkezett kéziratok ábrá-
zolnak elsőként ejtőernyőt. 1480 után Leonardo da Vinci 
foglalkozott a fékezett ugrások gondolatával, sikerült 
kiszámítania a szükséges ernyőméretet, de kutatásai fele-
désbe merültek. 1650-ben XIV. Lajos francia király sziámi 
követe részletesen beszámolt arról, hogy ott gomba ala-
kú ejtőernyőkkel rendszeres ugrásokat hajtanak végre a 
bambuszfák tetejéről királyuk tiszteletére. 1767-ből szár-
mazik a feljegyzés, miszerint Franciaországban egy 
Vicent Lavini nevű rab a miolansi erődítmény tornyából 
saját maga készítette ernyőjével sikeresen a vár tövében 
levő mély patakba ugrott. Elfogták, de büntetését enyhí-
tették. 1777-ben De Fontagne párizsi professzor egy 
repülő köpenyt készített, mellyel Jacques Doumier halál-
raítélt végzett sikeres ugrást hasaló testhelyzettel a pári-
zsi fegyverraktár tetejéről. 1797. október 22-én André-
Jacques Garnerin egy hidrogénballonról leválva 600 
méter magasságból sikeres ereszkedést hajtott végre az 
első nem merev vázas ernyővel. 1805. július végén 
Matvaj Kolesznyikov, a moszkvaiak szórakoztatására, 
léghajóból kutyákat és macskákat dobott le ejtőernyővel 
különböző magasságokból. 1853-ban Olaszországban 
Poitevin, egy léghajós feleség hajtott végre léggömbről 
ejtőernyős ugrást 1800 méter magasságból. 43 másod-
perces lebegés után ért földet, ami akkor világrekordnak 
számított. 1880-ban a francia Jovis úgy vélte, hogy az 
általa használt ejtőernyő katonai célokra is felhasználha-
tó, ezért egy katonai bizottság előtt Rouenban 1000 mé-
terről bemutató ugrást hajtott végre. A sikeres ugrás elle-
nére a bizottságot nem tudta meggyőzni az ejtőernyő 
katonai hasznosításának lehetőségéről. 1889-től tartotta 
ejtőernyős, késleltetett nyitású bemutatóit Európa-szerte 
az USA-ból érkezett Charles Leroux. 239 ugrást hajtott 
végre.  
   1914. augusztus 
25-én Štefan Banič 
szlovák feltaláló 
szabadalmaztatja 
katonai ejtőernyőjét. 
Ez a legelső, tényle-
gesen is használható 
ejtőernyő, amely 

később a pilóták felszerelésének állandó kellékévé válik. 
Szülőfalujában mezőgazdasági munkásként dolgozott, 
majd kitanulta a kőművesmesterséget, s a jobb élet remé-
nyében kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, ahol 
az 1910-es évek kezdetén megszerkesztette az első, 
használható ejtőernyő prototípusát, mely az esernyő mű-
ködési elvére hasonlított. Az általa 1914 júniusában sze-
mélyesen kipróbált szerkezetet az Egyesült Államok Sza-

badalmi Hivatala 1914. augusztus 25-
én jegyezte be.  
   Az Egyesült Államok Légierejének tisz-
teletbeli tagjaként 1921-ben visszatért 
hazájába és a szülőfalujához közeli 
hegyvidék kutatásával foglalkozott, 
melynek eredményeként a Driny-
barlang társfelfedezőjeként lett ismere-
tes. 
   1916-tól Käthe Paulus német repülő-
akrobata hölgy gyártott nagy sorozat-

ban olyan hajtogatott ernyőket, melyeket az ugró súlya 
húzott ki a tartóból. A hevederes automatikus nyitás elter-
jesztése Otto Heinecke léghajós érdeme. 1919-ben Leslie 
Leroy Irvin bemutatta az első kézi nyitású ejtőernyőt, me-
lyet az USA hadseregének ejtőernyő-fejlesztő részlegé-
ben készített. Ekkor igazolódott, hogy a tartós szabad-
esést az ember túlélheti, sőt pozícióját, sebességét változ-
tathatja.  
 

 Érdekességek a tulipánokról : 
 

• A tulipán neve a perzsa, 
pontosabban fárszi ,,toliban” 
szóból származik, ami tur-
bánt jelent, ugyanis a virág alakja hasonlít az iszlám 
világban használt fejfedőre. A tulipán török elnevezése 
a ,,lale”, ami az Allah anagrammája. 

• A tulipán a kék kivételével bármilyen színű és változa-
tos mintájú lehet, még feketének tűnő sötét ibolya és 
zöld virágú fajták is vannak. 

• A keresztény szimbolikában a fehér tulipán a testi és 
lelki tisztaság jele. 

• A tavasz e virága, különösen a piros tulipán a nőiessé-
get, a szerelmet jelképezi, sárga változata azonban a 
reménytelen szerelem jelképe. 

• A tulipán Franciaországban XIV. Lajos, a Napkirály 
uralkodása alatt vált udvari virággá. Az udvarhölgyek 
szívesen dekorálták tulipánnal dekoltázsukat. 

 

FEDEZD FEL MAGADBAN:  
 

   A tudást – Idézd fel, milyen 
érzés abszolút kezdőként bele-
vágni valamibe! Nyiss az új isme-
retekre, hiszen optimista hozzáál-
lással hegyeket lehet megmozgat-
ni! Képességeid nincsenek falak 
közé szorítva, így erőfeszítéssel és elkötelezettséggel 
jelentősen javulhatnak. Önmagunk képességeinek felfe-
dezése sosem kell, hogy véget érjen. “Akárki, aki folya-
matosan tanul, fiatal marad.” Henry Ford 
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FÜRKÉSZ rovatba 
válogatta az IDB  

Egy perc humor:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gyermeknapra: 
   Aranyosi Ervin:  

Őrizd a gyermeket magadban! 
Őrizd meg azt a gyermeket  
magadban, 
ki önfeledten örömködni képes, 
ki csodát lel a múló pillanatban, 
mert a csoda,  
az mindig lehetséges. 
Tárd ki szíved,  
engedd be a világot, 
hagyd hogy a fényben  
megfürödjön lelked, 
várd csak az újat, mit szemed sose látott, 
s maradj, míg élsz egy tiszta szívű gyermek! 

 

 
Költészet napja 3.b módra: képverset írtunk 
Közreadta: Borsosné Majoros Melinda tanárnő 
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SZIGNUM OLDAL 
ESEMÉNYNAPTÁR 

2021. június 

7-9. h-sze Papírgyűjtés 

11. p Utolsó tanítási nap, Szignum nap 

12. szo Nyolcadikos ballagás  

16. sze Tanévzáró,  
bizonyítványosztás osztálykeretben 

Nyári szünet ☺☺☺ 

HÍREK 
Megyei eredménnyel büszkélkedhetnek 

A Tudásbajnokság megyei döntő-
jén alsó tagozatos diákjaink na-
gyon ügyesen szerepeltek. Erki-
Kiss Anna (1.a) matematikából a 
4., Bárdos Ferenc (2.a) környe-
zetismeretből a 7., matematiká-
ból a 21. helyen végzett. Gratu-
lálunk a diákoknak és felkészítőiknek. További sikeres 
versenyzést kívánunk!  
 

2.a-s diákjaink szép sikereket értek el 
Varga-Harsányi Boglárka és Hanna az inter-
netes versenyen, valamint Bárdos Ferenc off-
line módon vett részt a Tudásbajnokság ver-
senyben. A lányok eredménye év végén de-
rül ki, Feciét pedig már biztosan tudjuk: ma-
tematikából és környezetismeretből is aranyfokozatot ért 
el. Mindannyian szépen dolgoznak a jó eredményért. 
Gratulálunk! 
Oláh Abigél a Matekász verseny 
megyei fordulóján vett részt, ahol 
16. helyezést ért el, ami kiváló 
teljesítményt.  
Diákjaink felkészítője Kúszné 
Nagy Tímea tanítónő. Gratulálunk! 
 

Nagyon jól ismerik hazánkat 
 Az Országos Honismereti Verseny online feladatsorainak 
megoldásait értékelve a Szignum 6.b osztályos tanulói az 
alábbi eredményeket érték el: 
Kerekes Fanni megyei 2., országos 5. 
Joó Boglárka Réka megyei 6., országos 7. 
Börcsök Bálint megyei 7., országos 8. legjobb eredményt 
elérők közé tartozik. 
A diákokat Kulcsár Judit tanárnő készítette fel. Gratulá-
lunk a lelkes résztvevőknek! 
 

Fontos kérés az étkezés rendelésről, lemondásról  
Az étkezés-rendelés alapmódosításait (teljes körű lemon-
dás vagy változtatási igény, újraindítás) csak írásos (e-
mailes) kérelmezés után tudjuk teljesíteni, amely a mi visz-
szaigazolásunkkal együtt tekinthető érvényesnek.  

Email címünk: szignum@szignum.hu vagy  
gazdasagi@szignum.hu 

A szóbeli (telefonos) kéréseket csak a reggeli, aktuális 
napot érintő változásoknál tudjuk figyelembe venni. Meg-
értésüket köszönjük!  


