
 

 

  

XVII. évfolyam 11. szám          2021. november 

Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola 

havilapja 

RORATE MISÉK 
November 29. – december 23. között, vasárnap kivételével minden reggel 6 óra-
kor „rorate” hajnali misék lesznek a belvárosi Szent István Király templomban.  
A karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási napon - 2021. december 17-én, pénteken – nagy 
szeretettel hívjuk a diákokat és a vállalkozó szülőket, hogy együtt vegyünk részt ezen az 
alkalmon. Reggel 6 óra:  a rorate mise kezdete. Utána szerény reggeli lesz, majd játék a 

gyerekeknek a tornateremben az első óra kezdetéig.    

 

ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉS ÉS KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS 
 

   2021. november 27-én szombaton, a 18 órakor kezdődő szentmise iskolánk alsó tagozatos diákjai 
számára kötelező, és kérjük, hogy a szülők is kísérjék el gyermeküket. Helyszín: Szent István Király 
Plébániatemplom, az iskola melletti templom. 
   A szentmiséhez kapcsolódva Zoltán atya megáldja az adventi koszorúkat. Ha van, hozzák el koszorújukat erre a 
szentmisére – kérjük együtt Isten áldását a Karácsony ünnepére való felkészüléshez! Ezen a napon a szentmise előtt 
16.30-tól fakultatív programként lehetőség lesz adventi koszorú készítésére. Helyszín: Szignum Iskola 

2021/2022. FIGYELMES ÉV 

 

„FORDÍTOTT ADVENT” 
 

   Az idei Adventünk – Várakozásunk lehetne egy kicsit más, mint eddig…! Egyrészt 
nap, mint nap rácsodálkozunk valamire, ami számunkra jelzést, örömet ad, másrészt 
minden nap valami apró lemondással járulhatnánk hozzá mások öröméhez. Hogyan? 
Naponta, amikor kinyitjuk a saját adventi naptárunkat, vagy elolvassuk a napi szentírá-
si részletet – egyben gondolhatnánk valakire, akinek ajándékot készítünk Karácsonyra. 
Vagyis naponta egy apróságot félretehetnénk neki egy dobozba, amit aztán Kará-
csonykor kap meg.  
   A Szent István Király templom felszentelésének 250. jubileumi évéhez kapcsolódva 250 
ajándékdobozt szeretnénk Karácsonyig elkészíteni, és eljuttatni rászoruló családoknak Dél-
vidéken. 
Aki szeretne ebben részt venni, sokféle módon megteheti: 
1. hoz egy cipősdobozt, vagy ahhoz hasonló méretű dobozt (összesen 250 darabot szeretnénk összegyűjtenünk) – aki 
be is csomagolja, az még jobb! J DE! fontos, hogy ki lehessen nyitni! Vagyis az alja és a teteje külön legyen csoma-
golva! A végén rendezésnél fontos, h. könnyen nyitható, zárható legyen a csomag! 
2. hoz csomagolópapírt, esetleg szalagot, ragasztót 
3. hoz „ajándéknak-valót” J olyan dolgot, aminek ő maga is örülne!! 
Mire gondolunk? 

- édesség, élelmiszer, ami kibírja Karácsonyig, nem romlik meg 
- olyan játék, ami nem baj, ha nem új, de jó állapotban van 
- tisztasági dolgok, használati dolgok… 
- papír-írószer… 
- dísztárgy, karácsonyi dísz… 
- téli ruha (CSAK jó állapotú!!) 
- egyéb: bármi olyan dolog, aminek mi magunk is örülnénk!! Vagyis egyáltalán nem baj, ha használt dolog – 
de! jó állapotú legyen, ami örömet okoz annak, aki kapja. 

4. otthon Advent során egy dobozba saját maga beletesz minden nap valami apróságot, s végül elhozza 
5. pénzadománnyal támogatja az akciót, amiből a végén kiegészítjük a csomagokat 
Hol gyűjtjük a csomagokat/dobozokat/ajándékokat? A karácsonyi szünetig (dec. 17. péntek) az iskola aulájában 
(porta mellett). Hivatalidőben a plébánián, illetve a templom sekrestyéjében. 
6. szívesen várjuk a lelkes önkéntes kezeket a gyűjtés végénél a csomagok rendezéséhez, ill. kiszállításához. 

A szervezők nevében szeretettel, köszönettel és reménnyel: Fidelis nővér (30-574-7367) 
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ELHUNYT SZERETTEINKRE EMLÉKEZTÜNK 
A Halottak-napi szentmiséken mécseseket is gyújtottunk. 

 

 

 

SZIGNUMMAL A VILÁG KÖRÜL 
 

   Idén először iskolánk is csatlakozott az Erasmus Days rendezvénysorozathoz, mely-
nek célja a népszerű program eredményeinek bemutatása. 
   A kétórás műsorban, melyet október 15-én tartottunk, Gulyás Attila a Szignum 
pályázati felelőse mutatta be az iskola sikeres Erasmus projektjeit, melynek köszön-
hetően már több mint 170 tanulónk és tanárunk vehetett vagy vehet részt a közeljö-
vőben nemzetközi projekttalálkozókon, illetve továbbképzéseken. Ezután az alig egy 

hete zárult törökországi Erasmus+ találkozóról tartottak képes élménybeszámolót hetedikes és hatodikos tanulóink, 
majd Kúszné Nagy Tímea beszélt firenzei továbbképzéséről. Őt követte Kádárné Varga Szabina tanárnő, aki júli-
usban Máltán vett részt egy kurzuson. A műsort Gulyás Attila finnországi beszámolója zárta, aki röviden kitért a 
finn oktatási rendszer sajátosságaira is.                                                    
                    Gulyás Attila tanár úr,  pályázati referens 

 

ÖT NYELVEN ÖLELTÜK KÖRBE IMÁDSÁGGAL A VILÁGOT 
 

   Az "Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" 
kezdeményezéshez csatlakoztunk ebben az évben 
is. Angol, spanyol, német, francia, magyar nyelven 
hangzottak el a tizedek és még tíz nyelv egy-egy 
mondatával zajlott a Szignum és az egyházközség 
közös imádsága. 

VISSZAPILLANTÓ 

VERSAJÁNLÓ – EGY KÉP ÉS EGY VERS 
Horváth János igazgatóhelyettes édesanyjának versét kínálom olvasásra az alábbiakban. Örökérvényű gondolatát a 
költemény végén olvashatjuk, mely pedagógusként különösen is érvényes lehet ránk. 
                                                             Fogadják szeretettel!                                            Mészáros Ildikó tanárnő 

 

Hegyi Éva: 
Novemberi rózsa 

Te sápadt kicsi novemberi rózsa 
a fűre hullott száraz lomb felett, 
észrevesz-e a város zord lakója, 

és megérti-e halk üzeneted? 
Tavasz vagyok az őszi hervadásban, 
mosolyom minden ködön átragyog, 
csak így érdemes élni a világban, 
fényt osztani, mielőtt meghalok. 

(2000. november 30.) 

 

1956 HŐSEIRE EMLÉKEZTÜNK 
 

Az ünnepi megemlékezést a 8. évfolyam szervezte. 
Köszönet az előadóknak és felkészítő pedagógusaik-
nak. A képeket Kanderné Németh Györgyi tanárnő 
készítette. 
 



 

 

 

AHOL AZ ELKÉPZELÉSEK ÉS A LEHETŐSÉGEK TALÁLKOZHATTAK 
 

   Hat helyszínen ismerkedhettek meg november 12-én a Szignum Kéttannyelvű Egy-
házi Általános Iskola 5-8. évfolyamos tanulói a helyi továbbtanulási ajánlatokkal. 
   Már hagyománynak számít a Szignumban a pályaorientációs nap; negyedik alkalom-
mal kínáltak szakmákat és továbbtanulási helyszíneket a makói Szignum a felsős diákjai-
nak. 
   - A mostani alkalom egy folyamat része, amelynek a célja, hogy a tanulóinkat felkészít-
sük arra, hogy jó döntéseket hozzanak a továbbtanulásukat illetően. Ennek részeként az 
általános iskolai éveik alatt segítjük őket, hogy reális énképpel rendelkezzenek, ismerjék 
az erősségeiket, hogy a képességeiket maximálisan kibontakoztathassák. Emellett a mun-
kaerőpiac jelenlegi helyzetére, a várható tendenciákra is rávilágítunk és természetesen 
konkrét szakmákat és választható képzési lehetőségeket kínálunk számukra – avatott be a 
Szignum igazgatója. Majorosné Rácz Krisztina elmondta, nagyon jó együttműködést alakí-
tottak ki elsősorban a helyi középiskolákkal, amelyek vezetői októberben pályaválasztási 
fórum keretében mutatták be intézményeiket a nyolcadikosoknak és szüleiknek.  
   A pályaorientációs napok megrendezése egyébként régi hagyomány a kéttannyelvű 
intézményben. – A tanév rendje is határoz arról, hogy egy ilyen tanítási napot minden 
intézmény köteles megszervezni. Ez összhangban van az iskolánk gyakorlatával is, mert 
rendszeresen tartunk a végzőseink számára a témában egyéni konzultációkat és közös 
előadásokat is. A pandémiás időszakban erre online módon került sor – tájékoztatott Hor-
váth János. A Szignum igazgatóhelyettese úgy véli, nagyon fontos az érdeklődés felkelté-
se, vagy éppen megerősítése és a tanácsadás is, amelyben ez a program segítséget tud 
nyújtani.  
   Az elhangzottakat erősítette meg Széllné Dobi Katalin is, aki egy külön állomás kereté-
ben osztott meg praktikus információkat az érdeklődőkkel. Ebben az önismeret szerepére 
hívta fel a figyelmet. – Lényeg, hogy az elképzelések és a realitás összhangban legye-
nek, mert a képzési lehetőségek közül csak úgy tud valaki jól választani, ha ismeri azokat 
és saját magát is. Ezekben segítenünk kell a fiatalokat visszajelzésekkel – hangsúlyozta a 
pályaválasztási tanácsadó, aki ezúttal teszteket is kitöltetett a témában a fiatalokkal.  
   A Szignum felsősei forgószínpad-szerűen járták be az egyes helyszíneket, ahol az álta-
lános bemutatás mellett gyakorlati feladatokkal és számos érdekességgel is várta őket a 
négy helyi középfokú oktatási intézmény és a szegedi GFE Technikuma. A színes és jó 
hangulatú délelőtt minden bizonnyal eredményes is lesz, amit a jövőbeli sikeres felvételik 
fognak igazolni majd. Ezzel kapcsolatban megtudtuk, a Szignum Kéttannyelvű Egyházi 
Általános Iskolából a felvételizők szinte kivétel nélkül az első helyen megjelölt helyekre 
kerülnek be.                                                                                                         Sz.A. 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

 

MEGAJÁNDÉKOZTA ISKOLÁNKAT A VÁLL-KER KFT. 
 

Szignumos kupakgyűjtő tartályt kaptunk, amelyet kreatívan kivite-
lezett lézervágott lemez és plexiüveg kombinációjával a Váll-Ker 
Kft. – Az idei tanévtől öko-iskolává váltunk, amely szellemiségben 
szeretnénk erősödni. Az értékeinket külsejében is megjelenítő tárgy 
az épületünk aulájában fog állni és lehetőséget ad a közösségünk 

tagjainak arra, hogy a többi, már meglévő természetbarát elemmel együtt használják és a zöld szemléletmódjuk to-
vább mélyüljön ezáltal is – hangsúlyozta Majorosné Rácz Krisztina igazgató a november 15-ei átadó ünnepségen. 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI FÓRUMOT TARTOTTUNK 
 

Makói középiskolák és szegedi testvérintézményünk mutatkozott be 
október végén végzőseinknek és szüleiknek.  

 

SZIGNUM CICA 
 

Nem a templom, nem is az iskola egerét keresi, egysze-
rűen barátkozni jön a szép cirmos időnként hozzánk. 
Fotók: Mészáros Ildikó tanárnő. 

 

ŐSZI SZIGNUM SZÉP 
 

Virágos hangulatban fogadjuk  
tanulóinkat, dolgozóinkat.  
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ŐSZ UTÁNI NYÁR – TÖRÖKORSZÁGI ERASMUS+  

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 
 

   Ősz után megint nyár? Hogyan lehetséges ez? A Szig-
num Iskola 4 tanulója, igazgatója és két pedagógusa a 
hideg őszi időt hátrahagyva, újra rövid nadrágra és 
pólóra cserélte a meleg kabátot, amikor egy délebben 
fekvő országba repült október elején. A hideg időt ter-
mészetesen mindannyian szívesen cseréltük újra kellemes 
nyári melegre, amit az Égei-tenger török partján élvez-
hettünk. A meleget ezúttal nem a klímaváltozásnak, ha-
nem a földrajzi fekvésnek köszönhetően tapasztalhattuk 
meg. A tőlünk délkeletre fekvő Törökországban közel 30 
fokos meleg köszöntött ránk, amikor megérkeztünk. 
Bodrumba átszállással jutottunk el, így Isztambul város-
ára is rátekinthettünk egy kicsit a repülőről, ahonnan 
álomszép látvány tárult elénk az Égei-tenger azúrkék 
öbleit nézve. A mediterrán hangulatú városba érve első-
re az ember azt hinné, hogy Görögországba csöppent, 
a hófehérre festett, kék színnel díszített épületek homlok-
zatai is ezt sugallták. Bodrum az ókori Halikarnasszosz 
városából kifejlődött török üdülőparadicsomként csalo-
gatja a mediterrán vidékre vágyókat, ahol számos kikö-
tő és nyüzsgő étterem várja a turistákat.  

   A török vendégszeretetet már megérkezésünkkor meg-
tapasztalhattuk, és ez egész héten át bearanyozta ottlé-
tünket. Az utazó tanulók egy-egy családnál tölthették a 
hetet, ahol angol nyelvtudásukat kamatoztatva ismer-
kedtek meg a török kultúrával, ételekkel, helyi szokások-
kal és a káprázatos tájjal. A Szignum Iskolából Biró Tek-
la, Gabnai Anna, Gera-Ludányi Máté 7.a osztályos ta-
nulók, valamint Varga Tamás 6.a osztályos tanuló utaz-
hatott Kriszta néni, Noémi néni és Niki néni társaságá-
ban. Az utazásra azok a gyerekek kaptak lehetőséget, 
akik az elmúlt tanévben bekapcsolódtak és aktívan tevé-
kenykedtek az „Európai iskolák a fenntartható fejlődé-
sért” elnevezésű Erasmus+ projektben.  
   Az egyhetes találkozó minden napja programokban és 
élményekben gazdag volt. Első projektnapunk a projekt-
nyitás jegyében zajlott, melynek során megnézhettünk 
egy hagyományos török néptáncot, élvezhettük a városi 
vezetők vendégszeretetét.  

   A törökországi partneriskola a bodrumi Tudományos 
és Művészeti Centrum volt, ahol elsősorban délutáni 
programokat szerveztek. A fenntarthatóság jegyében 
szervezett programokat intézménylátogatások és kirán-
dulások tarkították. Voltunk  a helyi szelektív hulladék-
gyűjtő centrumban, megnéztük az ősi város maradvá-
nyait és egy ősi színházat is. Délután a projektben részt 
vevő török, horvát, román és litván diákok különböző, 
fenntarthatósággal kapcsolatos projekteken dolgozhat-
tak (pl. újrapapír készítése, robotika).  
   A második napon tettünk egy kis időutazást az ókori 
világba, amikor ellátogattunk a Halikarnasszoszi mauzó-
leumhoz, az ókori világ 7 csodájának egyikéhez. Az 
épület egy síremlék, amely Mauszólosz, perzsa királyi 
helytartó és testvére, egyben felesége számára épült a 
kis-ázsiai Halikarnasszoszban.  
   Az i.e. 353 és i.e. 350 között épült, görög építészek 
által tervezett 45 méter magas épület több évszázadot 
is átvészelt, ám a sorozatos földrengéseknek áldozatul 
esett fényűző síremlék káprázatos látványának a termé-
szeti erők vetettek véget. A Gumbet Szélmalmok és az 
ősi színház maradványai is mind a régmúlt világát idéz-
ték.  
   A hét többi napján két alkalommal is lehetőségünk volt 
a meleg Égei-tengerben fürödni, ahol a kristálytiszta víz 
és homokos tengerpart látványa emelte fényét utazá-
sunknak. Egy rövidebb folyóvízi hajókázást követően 
megnézhettünk egy teknőskórházat, ahol beteg cserepes 
teknősöket gyógyítottak. Közöttük láttunk olyanokat is, 
amelyek az emberi tevékenység által kerültek a kórház-
ba (pl. tengervízbe került műanyag hulladékok).  
   Az Erasmus+ projekt fő célkitűzései között szerepel a 
globális célok megismertetése. A 17 cél között az óceá-
nok, a tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és 
fenntartható használata is megtalálható. Az egyik legsú-
lyosabb környezeti problémát, mint amelyet az óceánok-
ban felgyűlt szemétszigetek okoznak, most saját magunk 
is megtapasztalhattuk.  
        
   
      
        
   
     

Utazásunk során nem csupán nemzetközi kapcsolatokat 
építettünk, számos jó gyakorlattal gazdagodtunk. Célunk 
az, hogy tanítványaink megtanuljanak kiállni magukért 
és olyan globális célokért, amelyek egy élhetőbb, fenn-
tarthatóbb jövőt biztosítanak az emberiség számára.  

 

Kerekesné Dócs Nikoletta tanárnő 

ZÖLD OLDAL 
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 
 

EMLÉKLAPPAL ISMERTÉK EL GYALOGLÁSUNKAT  
 

   A Magyar Szabadidősport Szövetség arról tájékoztatta intézményünket, hogy lezárult az ál-
taluk koordinált Világ Gyalogló (HÓ)Nap 2021-es eseménysorozata. Megköszönték, hogy aktív 
részvételünkkel mi is hozzájárultunk a rendezvény céljainak megvalósításához azzal, hogy felhív-
tuk a figyelmet a gyaloglás egészségmegtartó hatására, valamint a mozgás szeretetére és a 
sportolás közösségformáló szerepére. Mint megtudtuk, a koronavírus-járvány közepette rekord-
számú, 358 nevezés érkezett be hozzájuk, mely nagy örömmel töltötte el a szervezőket, mert a 
nevezők a lelkileg is igen megterhelő időszakban pozitív élmények megteremtésével szerveztek 

kalandokkal teli eseményeket a résztvevőknek. A közösségi mozgás megteremtésé-
vel erőt adtak a járványhelyzet okozta nehézségek könnyebb átvészelésére. 
   Hozzátették: határozottan úgy gondolják, hogy a közösségben végzett testmoz-
gásnak fontos egészségmegőrző szerepe van, ezért a résztvevők fizikai fittségén túl, 
a mentális egészségük megőrzését is segítettük. Remélik, hogy a Szugolyba szerve-
zett túrán résztvevő gyermekek és felnőttek rengeteg élménnyel gazdagodtak. En-
nek hosszabb távra mutató eredménye, a teljesített távolság értékes a számukra, így 
elnökük, Czene Attila olimpiai bajnok, valamint a szövetség elnökének kézjegyével 

ellátott emléklappal köszönték meg szervezőmunkánkat. Zárásként kiemelték: a következő évben is számítanak 
aktív részvételünkre, és további sikeres, sportos, aktív évet kívánnak a Szignumnak.  

Köszönjük Horváth János igazgatóhelyettes úrnak a szervező munkáját. - a szerk.-  

 

ÖKOPARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 
 

   Az idei tanév első ülésének napirendje szerint a diákparlament 
elnökét választottuk volna meg. Mivel sokan hiányoztak, ezért ezt 
elnapoltuk a következő alkalomra. Helyette jutott időnk öko-
javaslatok megvitatására. Két bizottság alakult: 
1. Az iskolában keletkező zöldhulladék helybeni komposztálására 
Itt egy kampányfilmet készít Kanton Bonifác 7.b osztályos tanuló. 
Ez a kisfilm hamarosan látható lesz a Szignum honlapján. Ezzel 
fogják a bizottság tagjai népszerűsíteni kezdemélyezésüket. Minél 
több osztályt szeretnének megnyerni erre az akcióra.  
2. Az iskolai napelemes rendszer működésének megismerése, meg-
értése.  
   A következő számban is jelentkezünk fejleményekkel.  

Közös otthonunk, a Föld iránti tettrekészség jegyében:  
Kinga nővér 

SZÍNES ÖTLET 
Elkészült szignumos fejlesztő szőnyegünk 

Sokféle készséget erősítő, kreatív segédeszköznek örülhetünk. 

ŐSZI HANGULATBAN 
A színes, őszi falevelek vidámságra és játékra 

hívják diákjainkat. Köszönet a fotókért Mészáros 
Ildikó tanárnőnek. 
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MAGYAR OLDAL 
 

JÁTÉKOS KALANDOZÁSRA HÍVTA HETEDIKESEINKET IS  
A MAKÓI KÖNYVTÁR 

 
Izgalommal és meglepetéssel teli szabadulószobás 
feladatsor keretében fedezték fel a könyvtárat 
diákjaink: előbb a 6.b, majd a 7.b osztály tagjai. 
Kevés olyan programunk van mostanában, amit 
ennyire osztatlan siker kísér: a motivált és a kevés-
bé motivált gyerekek számára egyaránt élményt 
nyújt, a felfedezés izgalmát adja és ezzel látha-
tatlanul is tanít.  
Néhány visszajelzés és fénykép az élményről:  
Erb Milán: 
Nagyon tetszett és izgalmas volt a program, 
amit régóta vártam már. Élménydús volt, ide 
máskor is eljönnék. Legjobban talán a pók tet-
szett! 
Remélem, máskor is lesznek ilyen érdekes prog-
ramok a könyvtárban! 
 
Csomor Dominik, Fodor Arabella és Krajcz-Kiefer 
Elizabet: 
Jól éreztük magunkat, kreatív állomások voltak. A 
legjobb állomás véleményünk szerint a fényképe-
zős volt. 
Az is tetszett, hogy modern volt a program – iz-
galmas feladványokkal. ☺ 
 
Horváth Bulcsú: 
Nagyon tetszett a program, mert élménydús volt. 
A kedvenc állomásom a pókos volt. A raktáros ál-
lomás vicces és gyors volt, a kávézóban viszont 
kaphattunk volna igazi kávét vagy üdítőt. A gye-
rekkönyvtárban lassan haladtunk, a festmények 
viszont nagyon tetszettek. Egy-egy könyv jól el volt 
rejtve. A segítő könyvtárosok kedvesek és aranyo-
sak voltak. 
Az én csapatom szívesen megismételné ezt a prog-
ramot. 
 
Börcsök Bálint és Juhász Dávid: 
Szerintem nem volt izgalmas annyira, mert túl 
könnyűek voltak az állomások. Viszont tanultunk is érde-
kességeket. A pókmanós rész volt a kedvencem (Bálint), 
mert ott sokat röhögtünk. 

 
Gulyás Szintia, Jóni Vivien és Kanton Bonifác: 
Nagyon mókás és szórakoztató volt ez a program. Mi 

lettünk az elsők, vagyis csatlakozott hoz-
zánk egy másik csapat és így közösen ol-
dottuk meg a feladatokat. A kirakós fel-
adat tartott talán a legtovább, de minden 
állomásra igaz, hogy okosan lettek kitalál-
va feladatok. 
Ide legközelebb is eljöhetnénk és sok ilyen 
feladatot oldanánk meg a csapattal. Na-
gyon tetszett mindenkinek! 
 

Joó Boglárka, Rotár Éva és Qunaj Leona: 
Ötletes volt az egész program, érdekes 
és szórakoztató. Gondolkodtatóak voltak 
a feladatok, az előadóban lévő alkotá-
sok nagyon tetszettek. A galériában jól 
lehetett fényképezkedni. 
Máskor is jönnénk ilyen programra, jó 
volt, hogy bemehettünk a raktárba, a 
padlásra, és sok olyan helyre, ahova 

egyébként nem mehetnénk. 
 
Ádók Kitti, Kerekes Fanni és Martonosi Anna:  
A szabadulószobás feladatsor legjobb fel-
adata az egész csoport szerint a Halloween
-szoba volt. Kb. nyolc állomást teljesítettünk, 
lépcsőn jöttünk fölfelé. Ötletes volt, hogy 
zöld lábnyomok vezettek az állomásokhoz. 
Az egyik feladathoz a segítséget jégkocká-
ból kellett kiolvasztani. Tetszettek a hatal-
mas könyvek a raktárban. Élveztük a gyer-
mekkönyvtárban a kirakót.  
 
Bány Boglárka, Szabó Hanna Panna: 
Szerintem nagyon elgondolkodtató, izgal-
mas feladatok voltak. A legjobb talán a 
kávézós feladvány és a Kubinyi Anna-
kérdés volt. 
Köszönjük szépen a könyvtárnak, hogy mi is 
részt vehettünk ebben a csodálatos prog-
ramban. 

 
Gyűjtötte, válogatta: Mészáros Ildikó tanárnő 

 

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 

 

SPORT, SPORT, SPORT 
Sokoldalú kisdiákunk 

   Sas Zsombor (3.a) aikido-ban ért el sikereket és horgászatban is 
eredményesnek bizonyult.  
Gratulálunk! 

Ügyes úszók 
   A Makói Úszó Klub szignumos versenyzői kiválóan szerepeltek a Gyula Várfürdő 
Kupán. Az október 23-án rendezett megmérettetésen Gera-Panyor Viola (2.a) 50 m 
gyorson és 50 m hátúszáson aranyérmes, 50 m mellen kilencedik lett. Horváth-Varga 
András (4.a) 50 pillangón negyedik, 50 m  mellen ötödik, 100 m háton ötödik, 50 há-
ton hetedik és 100 mellen 10. helyezést ért el. Gratulálunk és további sikeres verseny-
zést kívánunk! 
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FÜRKÉSZ rovatba 

- válogatta az IDB - 

TERMÉSZETES GONDOLATOK: 

November:  
„Ha gondoskodunk a természetről, 

a természet is gondoskodik majd rólunk.” 
(David Attenborough) 
 

Letört jégdarabok: 
 
• Levált egy hatalmas darab az Északi-

sark legnagyobb selfjegéből, amely Grönland észak-
keleti részén terül el. A mintegy 110 négyzetkilomé-
ternyi jégdarab a műholdfelvételek szerint kisebb da-
rabokra törött. 

•  selfjég: a parti síkságról a tengerbe nyúló jégtömeg 
tenger fenekéig befagyott része, melyek elolvadásá-
ból keletkező víz hozzájárul az óceánok vízszintjének 
emelkedéséhez. 

 
• A kutatók szerint a jelenség újabb bizonyíték a vég-

bemenő gyors klímaváltozásra. 2019-ben és 2020-
ban a térségben rekordhőmérsékleteket mértek nyá-
ron. 

 
• A selfjég mintegy 80 kilométer hosszú és 20 kilométer 

széles és az Északkelet-grönlandi Jégfolyam nyúlvá-
nya az Északi-sarki óceánba. 

 
• A selfjég egyik darabja, a Spalte-gleccser törött most 

darabokra. A gleccser már tavaly nyáron is jelentősen 
töredezett, az idei nyári meleg azonban megadta 
neki a kegyelemdöfést. 

 
• A selfjégnek az a jelentősége, hogy kapcsolódik 

Grönland belső jégmezőihez, ami azt jelenti, hogy 
egy napon, ha a várakozások szerint növekszik a hő-
mérséklet, ez a térség lehet az egyik központja a jég 
eltűnésének Grönlandon. 

 
 

Mindig légy figyelmes:  

Figyelmesnek lenni azt je-
lenti, hogy odafigyelünk a 
jelen pillanatra, tisztában 
vagyunk azzal, amit gon-
dolunk, érzünk és csinálunk, 
valamint ami körülöttünk 
történik. Teljesebben megértjük saját természetünket, és 
így jobban megértjük a világmindenség természetét is. 
 

Egy perc humor:  

Gyere, olvass velünk!:  
Könyvajánló: Ughy Szabina:  
Amikor a kukák világgá mentek - 

Mai mesék a zöld jövőért 
   Ez a könyv bájos történetein ke-
resztül segít felkelteni a gyerekek 
kíváncsiságát a természet számta-
lan csodájára, ha pedig ezzel az 
érdeklődéssel és szeretettel fordul-
nak az őket körülvevő környezet 
felé, akkor felnőve meg is fogják óvni ezeket az értéke-
ket. A könyv közelebb hoz hozzájuk olyan első hallásra 
nem gyerekbarát kifejezéseket, mint a pálmaolaj, a sze-
lektív szemétgyűjtés vagy a hulladékmentes gondolkodás 
és megtanítja nekik, hogy minden apró mákszem, minden 
hangyatojás számít, ha a cselekvésről van szó!  A mostani 
gyerekeknek minden korábbinál több lehetőségük van 
arra, hogy egy olyan zöld világot teremtsenek, ahol az 
ember és a természet harmóniában élhet egymással – és 
ahol a kukák végre tényleg világgá mehetnek. 
   Ma élő szerzők örökítik meg azt, hogy ők miként gon-
dolkodnak napjaink legégetőbb kérdéséről, a környezet-
védelemről, mindannyiunk közös otthona, a Föld sorsáról. 
A mese műfaja sok mindenre ad lehetőséget, de legfő-
képp arra, hogy cselekvésre buzdítson, példákkal és tör-
ténetekkel inspiráljon bennünket. A könyvben sok különféle 
nézőpont és értelmezés olvasható. Van, akit inkább az 
állatok iránti felelősségvállalás ihletett meg, van, aki sze-
rint csodára is szükségünk van a változáshoz, és van, aki 
az apró, de szívből jövő tettekben lát megoldást.  
   „Nem reményre van szükségünk, hanem cselekvésre.”  

FÜRKÉSZ OLDAL 



 

 

FIGYELMES OLDAL 

Állati hírek: Pórul járt kiskedvencek 
A háziállatoknak megvan az a speciális képességük, 
hogy viszonylag könnyen tudnak hatalmas bajba keve-
redni. Ez a váratlan zűr pedig emberi szemmel nézve 
sokszor rendkívül vicces tud lenni. 

Macskák, akik nagyon rossz döntést hoztak. 

HOL VAGY KAJLA? 
   Felfedeztük és megalkottuk együtt Magyarország 
csodáit! 
A Magyar Turisztikai Ügynökség felhívására 6-7. évfo-
lyamos diákjaink a technikaórák keretein belül megépí-
tették Magyarország 3D-s térképeit, melyek osztályter-
mük díszei lettek. Kreatív tevékenység közben megismer-
ték hazánk nevezetességeit és Kajlát, a kíváncsi magyar 
vizslakölyköt követve tanulhattak az ország látványossá-
gairól és természeti kincseiről is. Igazán jó élmény volt, 
köszönjük, Kajla! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGMUTATTÁK, MIT TUDNAK 
 
   Tehetséges diákjaink sokszínű és színvonalas produkci-
ókkal készültek az idei versenyre. A 23 induló hangsze-
res, énekes, prózai, táncos, és ügyességi műsorszámokat 
adott elő.  
   A Szignum Ki Mit Tud? 2021-es megmérettetésén az 
alábbi eredmények születtek: 
I. helyezés: Bárdos Ferenc 3.a (vers) 
II. helyezés: Szilágyi Kenese 5.b és Juhász Dávid 7.b 
(tánc) 
III. helyezés: Tari Boglárka 5.a (hangszer) 
IV. helyezés: Szabó Gergely 4.b (ének) 
V. helyezés: Tóth Boglárka és Hosszú Nimród 1.b (vers) 
   Minden indulónak és külön a helyezetteknek, gratulá-
lunk! Köszönet a szervezésért Reiszné Surinás Piroska 

tanítónőnek.  

KI MIT TUDOTT A BARÁTSÁGRÓL? 
 

   Rajzpályázatunkra érkezett munkákat értékeltünk, me-
lyen az alábbi eredmények születtek. 
A zsűri elbírálása alapján: 
1-2. évfolyam 
1. 39-es rajz: Sári Noémi 2.a 
2. 35-ös rajz: Erki-Kiss Anna 2.a 
3. 16-os rajz és 38-as rajz: Kovács Natasa 2.b és Szitás 
Holda Éva 2.a 
3-4. évfolyam: 
1. 45-ös rajz: Igaz Molli 4.a 
2. 42-es rajz: Bányai Dorka 3.a 
3. 44-es és 46-os rajz: Császár Adrienn és Pap Zsófi 4.a 
felső tagozat: 
1. 66-os rajz: Lőrincz Alexandra 6.a 
2. 84-es rajz: Varga-Harsányi Laura 6.a 
3. 63-as rajz 
A közönség szavazatai alapján: 
1. 86-os rajz: Ádók Kitti 7.b 
2. 44-es rajz: Császár Adrienn 4.a 
3. 46-os rajz: Pap Zsófia 4.a 

Gratulálunk minden pályázónak! 
 


